
 יתחייב בגין שמנחם :אחד פומבי בתנאי
 המוחזקים. השטחים את לספח שלא לפניו

 להיות יכול דיין של האחרונה להצעתו
 בו, שחזר או פירושים: משני אחד רק
דבריו. משמעות מה כלל הבין שלא או

 להתייחס קשה ודומותיה, זו הצעה לאור
 העיקרית מטרתו כי דיין להודעת ברצינות

 אלא — בשטחים״ משותפים ״חיים היא
שלי בין משותפים לחיים כוונתו כן אם

 מבחינה ערביים. ונשלטים ישראליים טים
 כיהן שבהם הימים מאז דיין השתנה לא זו

ה השטחים של וכסולטאן כשר־הביטחון
הגש רעיון את המציא כאשר מוחזקים,

 שנועדו אחרות, והמצאות הפתוחים רים
 שהשילטון בעוד בשטחים, לחצים למנוע

והולך. משתרש הישראלי
 בו ביום דיין שערך העיתונאים מסיבת

 שוב הוכיחה לתוקפה, התפטרותו נכנסה
 נץ נשאר הוא וכי השתנה לא האיש כי

שבניצים.

שוטים שד מחול
המס את מסיק היה לא שדיין תכן ^

 לולא והפוליטי, הבריאותי ממצבו קנה
ספורים. הממשלה של ימיה כי בטוח היה

מר והוא ״מחודדים״, חושים יש לדיין
 המערך ספינת את הרוח. נושבת מניין גיש
 במעשה־בגידה טבעה, שכבר אחרי נטש
 לא השבוע (גם כבוד. לו הוסיף שלא

 שלו המושב על לוותר דעתו על העלה
 ברשימת־ה־ כמועמד זכה שבו בכנסת,
מערך.)
 ספינת־הלי־ את לנטוש החליט כי יתכן

 דפנו־ כי יודע דיין טובעת. שזו לפני כוד
 אלא אינה טביעתה וכי מתבקעות, תיד,

 להיגרר חשק לו אין זמן. של שאלה
למצולות. עימד,

 היא דיין שד התפטרותו ואכן,
 ומסמר הליכוד, לשקיעת סימפטום

הממיטדה. שד כארון־המתים נוס(?
 הבחינו לא עצמם אנשי־הליכוד אולם

 שוטים, של מחול השבוע ערכו הם בכך.
ממש. גרוטסקי שהיה
 ב־ המקובלות הפורמליות, הפניות גם

 הפוליטי להווי השייכות כאלה, מיקרים
 למנחם דיין הודיע מאז באו. לא הישראלי,

 בכוונתו כי שבועות, שלושה לפני בגין,
להני כדי מאומה בגין עשה לא להתפטר,

 הפציר לא אחר שר שום גם מכוונתו. או
 בו ולחזור החלטתו את מחדש לשקול בו

 בדיוק קבע שהחוק השעות, 48 בתוך
זו. למטרה

 אנחה הפליטה כולה הממשלה
 דיין. התפטר כאשר הקדה, של
 האיש, הליכת עד ששמחה מפני לא

 הבעיות את פתר שזה מפני אלא
הקוא של העלובות הפרסונליות

ליציה.
 וחישבו הקטנים העסקנים ישבו מייד

 את לפטור איך השלל. את לחלק איך
 יגאל בעיית ואת ארליך, שימחה בעיית

ועוד. ידין, ייגאל בעיית ואת הורביץ,
 הטוב הקומי שחקן־האופי גרופר, פסח
 בכל אמר הלאומית, הבימה על ביותר

 אפשר זו חגיגית ״בהזדמנות הרצינות:
לשבץ...״

 חברי־הממשלה הופיעו זה אחרי בזה
 על להגיב כדי הטלוויזיה, מצלמת לפני

דיין. התפטרות
 שד מדהימה תהלוכה זאת היתה
 מדושני־ וחידלי־אישים, מוקיונים

מת שהם כלל הרגישו שלא עונג,
 בו לטבוע ועלולים בבוץ, בוססים

רגע. ככד
 דיין התפטרות של הממשיות התוצאות

איפוא: הן,
כמדי ישתנה לא דבר שום •
 מחסום הוסר הכל בסך הממשלה. ניות

 וייצמן עזר הניצים• של מדרכם בלתי-יעיל
 יהיה שרון ואריאל לגמרי, מבודד יישאר
הבלתי־מעורער. השליט מעתה
 שדיין היונית התדמית כיגדד •
 תיפגע האחרון, כזמן לעצמו יצר
 בעודם, הממשלה תדמית יותר עוד
 אשר קנאים, כעדת עתה מצטיירת והיא

חמור. בספק מוטלת הפוליטית שפיותם
הממ נחלשה האדוק בטווח •
 את לסיים וסיכוייה יותי, עוד שלה

שוב. פחתו בשלום שלה תקופת־הכהונה
 לממשלה ניתנה הקצר בטווח •

קו בעיות על להתגבר ההזדמנות
ל יכולה והיא פנימיות, אליציוניות

פנימית. מבחינה לזמן־מה התחזק
מפוליטי מורכבת שהממשלה ומכיוון

 היומיומיות הפוליטיות שהבעיות קאים,
מ יותר לאין־ערור להם חשובות הקטנות

 יכלו ארוכי־טווח, לאומיים אינטרסים אשר
 ברבים מלגלות בקושי רק להתאפק השרים

ההתפטרות. על שימחתם את
■ אכנרי אורי

במדינה
העם

ח* 01-01■ ר׳ יש
— דיין אין דין, יש

 השבוע סיכוס היה זה
■המדינה בחיי המרגש

 שבוע זה היה השפוייה, ישראל לשוחרי
 זה. את זה רדפו ימי־החג שבו

ל לרחובות, רבבות יצאו השבת ביום .
 נגד עכשיו, שלום מיטריית תחת הפגין,

 (ראה ההתנחלויות ונגד הממשלה מדיניות
 ארץ־ישראל של מרשים מפגן זה היה להלן).
 הקל בגשם צועדים כשבני-קיבוצים היפה,

 הוא צעירים. עם קשישים בני־העיר, עם
 עומד גוש־אמונים המוני מול כי הוכיח
אחרת. בישראל הרוצה ציבור

ההער דיין. משה התפטר הראשון ביום
ההתפט של והתוצאות המניעים על כות
ה אך נזיסגרת), (ראה חלוקות היו רות

 להתמוטטות נוספת כעדות נתקבל מעשה
 מי־ הפכה רבים שלדעת ממשלת־הליכוד,

 פנים בענייני המדינה של בדרכה כשול
ממ נפילת כי האמינו רבים כאחד. וחוץ
קרובה. זו שלה

 מכל המרעישה הידיעה באר, השני ביום
ה של העליון בית־המישפט החלטת —

 סימן־ אלון־מורה, התנחלות לחיסול מדינה
כתבה). (ראה וציבורי מישסטי דרך

 את המפונק הקורא פתח השלישי ביום
״מה, :עצמו את ושאל עיתוני־הבוקר

כלום?״ אין
 המאורעות לכל היה הכרעה. לקראת

סימ היו הם משותף: אחד מכנה האלה
 מתקרב בישראל הפנימי שהמאבק לכך נים

לנקודת־ההכרעה.
 התקרבות על ללמד יכולה דיין התפטרות

 קבעה בית־המישפם החלטת הבחירות.
 על־ המתנחלים לסילוק חודש של תקופה

 לפני העמידה גם היא וצה״ל. הממשלה ידי
ה את לספח :פשוטה ברירה הממשלה

 מילחמה להכריז ובכך לישראל, שטחים
 עם הסכמי־השלום את ולבטל העולם על

 מדיניות את למעשה להפסיק או מצריים,
ההתנחלויות.

 הוא ישראל. של נפשה על מאבק זהו
קל. יהיה לא

זר.1המז1 הצליב
 זוהי בזיכרון־יעקב

 ברמאללה חשוכה♦ מזימה
?אומית. מיצווה זוהי

 בין הוויכוח על מספרת ישנה בדיחה
הדתות. שתי עיקרי על ויהודי נוצרי

אלי דת היא הנצרות כי טען היהודי
ה את מנשקים הנוצרים :ולראייה לית.
חתיכת־עץ. אלא שאינו צלב,

 המזוזה!״ את מנשקים הרי אתם ״אבל
ההבדל?״ ״מה הנוצרי. תמה

 ״אתה היהודי. מתרעם גוי!״ של ״מוח
לחתיכת־עץ?״ המזוזה את משווה

 זו, מוסרית כפילות מוסרית. כפילות
 יהודית, קנאות של מסויים סוג המייחדת

 הטלוויזיה של המירקע על השבוע בלטה
מבהילה. בצורה הישראלית

המת את תיאר גילבוע דויד בשם כתב
רוכ שבה זיכרון־יעקוב, במושבה רחש
 מקימה אדמות, מגרמניה נוצרית כת שת

רוחני. מרכז מעין ומפתחת מיפעלים
האנטי התיאורים את הזכיר התיאור

 האפלות המזימות על הקלאסיים שמיים
ומדי ערים על המשתלטים היהודים, של

 ו־ אפלים כטיפוסים תוארו הנוצרים נות.
 במחשכים. חורשי־מזימות מיסתוריים,

ב המשגשג תמיר, שמואל שר־המישפטים
מזי על רמז וקנוניות, מזימות של עולם

 ומזימה אמריקה את לקנות סעודית מה
הפרוטו ברוח הארץ, את לקנות גרמנית

 נטף כולו המישדר ציון. זיקני של קולים
אפלה. גיזענות

 :ברור מוסר־השכל למישדר היה אך
יהו של אדמות יקנו זרים כי לסבול אין
 להם שמוכר מי יהודית. במושבה דים

 כדי חדש חוק דרוש בוגד. הוא אדמות
זאת. למנוע

 נערכה זו כתבה המטבע. צידי שני
 שממשלת־ישר* אחרי בילבד מעטים ימים

 ערביות אדמות של קנייתן את התירה אל
 ישראליים. אזרחים בידי המערבית בגדה

 וכל — בחריפות לכך מתנגדים הערבים
ה נגד זיכרון־יעקוב איכרי של הטענות
 היהודים כלפי שיבעתיים תקפות גרמנים
ברמאללה. אדמות הקונים

אפ חוש־הומור, לפיד לטומי היה אילו
 זיכרון־ על המישדר כי לחשוד היה שר

 פעולות על פארודיה להיות נועד יעקוב
 לא הכתבה אך בגדה. הישראלי המימשל

 אי- על רק אלא חוש־הומור, על העידה
 הצדדים שני את לראות מדהימה יכולת

המטבע. של

תנועות
!׳<הננאשיוס את >.עאור

 שלוס־עכשיו בהפגנת ?ראשונה
ש? ?התפטרותו קריאה נשמעה

 ולהקמת בגין מנחם
 דמוקרמ-י פוליטי ״כוח

,,ולוחם עובד
 עובר וביניהן מפושקות רגליים זוג

 שעיניו ממושקף גבר — למטה מים. זרם
 המיט- רועד. נראה הוא בתדהמה. פקוחות

 להגן מצליחה אינה בידיו אוחז שהוא ריר,
 מנחם של פניו — הפנים המטר. מפני עליו
 מסבירה !״הגוש זה הגשם, לא ״זה בגין.

המים. זרם את הכרזה
 הוא מצנח. במיתרי אוחז בגין מנחם

 כמפו־ נראות עיניו מעלה. כלפי נסחף
סרו כיפה אלא מצנח, אינו המצנח דות.
 מי?״ את מושך ״מי גה.

 רוצים לא התפטר, ״בגין :קורא הקהל
 שווה השלום התפטר, בגין יותר! אותך
״יותר  שלום־עכשיו תנועת הקמת מאז !

 בגין. של להתפטרותו קריאות נשמעו לא
 שונים, ממשלה שרי נגד רבות טענות היו

 המפד״ל. שרי ונגד שרון אריק נגד בעיקר
 ״נקעה :ברורה הקריאה היתד, הפעם אך

ה ממשלת־ישראל סוכת מסוכתך, נפשינו
 בן וילן, (״אבו״) אבשלום קרא נופלת!״

 להוליך ״אפשר התנועה. ממקימי נגבה,
 לא אך מהזמן, בחלק מהעם חלק שולל

 שולל מוליך אתה !הזמן כל העם כל את
 ללכת!״ שעתך הגיעה עצמך! את

 רוצים?״ אתם ארליך של נפשו ״את
 !ארליכים ״כולכם ורדימון, אורגד שאל

 בראש!״ אחד ארליך עם ארליכים 18
 המנהיגות נגד הופנו מהכרזות אחדות

— אחת כרזה אמונים. גוש של הדתית

 מאוניברסיטת בן־פורת יורם פרופסור
 ממשלת־ישראל נסיונות על דיבר ירושלים

 מנווטים ״אתם לשלום. דרך כל לחסל
 לצאת נוכל שלא לביצה ספינת־השלום את

 קוזקים בין דו־קיום כל ייתכן לא !ממנה
 המסד חקלאים ובין הקדוש־ברוד־הוא של

 יחדיו חברו זו בממשלה מאדמותיהם. לקים
 בדי לשאול, יודע שאינו ומי והתם הרשע
 ב־ לקוריוז מגילת־העצמאות את להפוך
ההיסטוריה!״ סיפרי
 ;קרא שלום־עכשיו איש בן־ארי, ירון
 ב־ לא אך בתחיה, רוצה בישראל ״העם
 ה־ את רוצים אנחנו !הפשיזם של תחיה
 זו ההומנית, הנאורה, הציונות של תחיה

 זו בזכויות־האדם. הכרה מתוך השואבת
 הוא באשר ובזכויות־האדם, בצדק ■.עןידה
יהודי.״ הוא באשר ולא אדם

 אחרוני בין לכולם״. שווה ״חוק
 סימון אוריאל הפרופסור היה הדוברים

לדב התייחס הוא בר־אילן. מאוניברסיטת
 בישיבת שנשמעו שרון, אריק של ריו

 ש״האויב ואמר התבטא כאשר הכנסת,
 זרים בפני ההתרפסות הוא ביותר המסוכן
 השלום למחנה בהתייחסו עצמית״, ושנאה
 בשם שרון את כינה סימון פרופסור בארץ.

 ששונא ״מי ואמר: ההתנחלויות;״ ״שר
 רק שאוהב מי מאד. חולה — עצמו את
 לזולת, להתייחס מסוגל ולא עצמו את

 יהודה באדמת שעושה מי הוא. אף חולה
בזכו התחשבות ללא שלו, כבתוך ושומרון

האוטו את מרוקן הזולת, ובמאוויי יות
ולקלס. ללעג אותנו ועושה נומיה

לזע הזה השר הצליח בגין את ״אפילו
 בא ״הוא רימון, הפרופסור הוסיף זע,״
 אנשים ששישה זה ׳איך :לו ואמר אליו

 הרי והוא ?׳ הציונות גבולות את יקבעו
העל ביחיהמישפמ שופטי לששת התכוון

 השחורה הכיפה חבוש הפרופסור יון!״
 השם יתן, לעמו עוז ״השם :בברכה סיים
בשלום.״ עמו את יברך
 מאות בבאים. התחשבו השוטרים גם

ברחו המדרכות על חנו פרטיות מכוניות
 הסתובבו שוטרים עשרות הסמוכים. בות

חניה. דוחות רשם לא מהם איש באיזור,
שלו אמרו בעדנו,״ כבר המישטרה ״אם

בע־ הכחולות החולצות לבושי צעירים שה

הישן אביב תל־ מוסיאון ליד עכשיו״ ״שלום מפגיני
לווינגר

 ועיני זקנים בעלי שניהם דיוקנות. שני
 וחומייני, לווינגר בלהט. יוקדות שניהם
הסבר. מילות אין אחד. בקלף שניהם

כש לווינגר הרב מצוייר אחרת בכרזה
 פיטריית מיתמרת ומאחוריו מאיימות עיניו
 גוש-אמו- ״גרעיני גרעינית!״ ״סכנה עשן.
!״זמן פצצת נים

 ההיסטוריה״. בסיפרי ״קוריוז
 בן- מרדכי את ביקשו ההפגנה מארגני

 ומי מגילת־העצמאות חותמי מאחרוני טוב,
 ולשאת לבוא הזמנית, בממשלה שר שהיה

 שלח ולכן להגיע לו היה קשה דברים.
ההת מעשה את כינה שבו תמיכה, מיברק

 מסתיים מיכתבו אלילים״. ״עבודת נחלויות
ידיכם!״ ״תחזקנה בקריאה:

חומייני =

 לא כבר אני ״אז הלבנים, השרוכים לות
!״באו המשיח ימות כאן. קורה מה יודע

השלום
■אוד מלן־ ארי? ;!

| כהת הגדול הזבוב
■;]המצרי הדבש על

|נלכד לא אך
הישראלי-! במשא־ומתן המשבר בשיא

 קמפ-דייוזיד,|§ הסכמי חתימת לפנו מצרי,
ושאל* ישראלי עיתונאי אל מצרי שר פנה

■43 בעמוד (המשך (
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