
 מכאובם את להעלות כדי ההזדמנות את
 ביקש בגין היהודי. והעם ישראל של

להיט אותו משווים המצרים מדוע להביו
 היטלר שעשה למה — מעשיו ואת לי

 להתייצב יהססו לא היהודים כל ליהודים.
כזה. במיקרה מאחוריו מייד

 היהודים גירוש כי היתד. המצרים טענת
 גרם אשר הוא היטלר על־ידי מגרמניה

בפלס נקמה ולבקש מולדת לחפש להם
 לפגיעה הגורם היו לא אשר טינים■

היהו סבלו שמהם למסכת״הייסורים או
דים.

 החיפוש כי זאת, לעומת טען, בגין
 חלום הוא ״המולדת״ או מולדת אחרי

 היט־ על והדיבורים עתיק־יומין, היסטורי
 שיעבור לפני קיצם אל יגיעו לא ובגין לר

 בכל יותר שחשוב מה רב. זמן עוד
 לקח ממנו נלמד כי הוא, הזה המשבר

המפ הגדול למרחק כהוכחה בו ונשתמש
 להכיר ללמוד צריך לבינם. בינינו ריד
מייח שאנו במשמעות הגדול ההבדל את

ססויימים. לתכנים למושגים, לשמות, סים
מבי אנו מה לדעת בישראל, עליהם,

 מכאיב מה להכיר ללמוד צריכים אנו נים•
 הבנה ליצירת חיוני תנאי זהו להם.

 ושלום מחר, טובה שכנות למען הדדית,
מחרתיים. —

בלתי־חוקי״
רו אם ן■* ת  העולות נוספות, עובדות נו

 היט־ השם את כשמזכירים הדעת על * י
 שהיה מכך סבל שהוא אומרים יש לרי

לידו שעמד מי שכל למרות נמוך־קומה,

אלופיו כראש היטלר אדולף
. אחד אשך בעל בלתי־חוקי, ילד . .

בבירור. ולראות להצליח
 נוספים פרטים זוכר שאני חושב אינני

 פרט היטלר, אדולף הגרמני המנהיג על
 שאמרו היו * בלתי-חוקי. בן שהיה לכך

 העובדה מן נבעה ליהודים השינאה כי
 מישפחה אצל כמשרתת עבדה שאמו

הזה. לסיפור מאמין אינני בווינה. יהודית
 הלא- הבנים אחד הוא היטלר כי ידוע
 הקאנצלר כמו להיסטוריה, שנכנסו חוקיים

 לורן, סופיה השחקנית בראנדט, וילי
איז־ ,ואשתו פרון חואן נשיא-ארגנטינה

מאו פרופסורים קבוצת עם סאדאת
 שהתנהלה השיחה אלכסנדריה. ניברסיטת

 בה נשמעו שיכלי. תענוג היתד. ביניהם
 ופט־ אומץ־לב כנות, שהביעו התבטאויות

 הדיקטטורה על דיבר אל־סאדאת ריוטיזם.
 ילדותו מאז כי סיפר הוא והדמוקרטיה.

 גאנדי את לחקות שביקש גבורה. על חלם
 על־ידי הוקסם אל־סאדאת היטלר. ואת

גי להיות שחלם ילד אתא־תורב. כמאל
 אבו־אל־קום מית מהכפר ולעלות בור

לקאהיר.

מצרית*״ בקאריקטורה ובגין היטלר
"עיני יאת כיסיתי לחיי, על ״סטרתי . . .

 ראש דד,-וינצ׳י, לאונרדו הצייר בלה,
הממ מק־דונאלד, רמזי ממשלת־בריטניה

 השחקנית סטנלי, סר־הנרי האנגלי ציא
 הצרפתי והסופר ברנאר שרה הצרפתיה

דנה. דאן
 היטלר על ברשותי שיש האחרון המידע

 אשך לו שיש גילו הלווייתו שבעת הוא
 קטנה פחות לא הפתעה בלבד־•*. אחד

 גילה בורגיבה (התוניסי) כשהנשיא היתד,
 הרופאים בלבד. אחד אשך לו שיש

 ההלכה את לחפש צריכים והפסיכיאטרים
הפסיכולוגית.

אל* אנוור הנשיא נפגש החודש בראשית

 שבו ביום כי עוד סיפר אל־סאדאת
 על )1952(ב־ המהפיכה מועצת חברי דנו

גי אחרי להם, המתאימה צורת־השילטון
 דעתו: את חיווה הוא פארוק, המלך רוש
 והדגיש — לדיקטטורה עתה זקוקים .#נו
 אל־ אבל אותו. גינו חבריו פעמיים. זאת

 שרוצה מה זהו כי אל־נכון ידע סאדאת
עבד־אל-נאצר.

 היתד, זאת עמדה כי מודה הוא כיום
 שעשה ביותר הגדולות הטעויות אחת

 תפנית עשה לשילטון, עלה כאשר בחייו.
 העם שולט וכך הדמוקרטיה, את ויישם

)90 בעמוד (המשך

 קצר־קומה, שהיה היא האמת כענק. ראהו
עימו.* שנולד צ׳אפלין, צ׳רלי כמו

 קומה בעל היה היטלו טעות. זוהי *
ממוצעת.

 נשיות. אצבעות לו שיש התלונן היטלר
 עיניו. צבע מהו בדיוק ידע לא אחד אף

 הברק עיניו. תוך אל להביט העז לא איש
 היה שהוא מכך נבע עיניו של המופלא

כדי בעיניו, למצמץ ונאלץ קצר־רואי

 אביו כי יתכן נכון. אינו זה פרט *
לנשואין. מחוץ נולד היטלו של

 כל נעוכה לא להיטלו מוזו. פוט •*
 נשופה התאבוותו אחוי מייד הלווייה.

אותה. ראה לא ואיש כליל, 'גופתו

מח בגין !״בגין ״הייל כתוב למעלה *
 העובדות ״מדיניות כתוב, שעליו בשלט זיק

 זילזול בכוח, אדמות סיפוח המוגמרות,
 העצורים, עינוי הבינלאומיות, בהחלטות

הגדולה.״ ישראל
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