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האדמה. פני מעל נמחקה מית ^
קרתגו. כמו

 הישו־חדש, הגבול אל שחזרו המצרים
 המראה זהו — בידיהם השלום כשדגל
 קר. בדם שנהרסה עיר עיניהם. שראו

ה הוואנדאל לזכר אנדרטה עיי־חרבות.
ישראלי.

 אקט זה אין — עיר להחריב
 מידחמה. שד אקט זהו שלום. של
 כי עדים כאלף המעיד מעשה זהו
 לנגד עומדת תמונה־של־שלום לא

 על שניצח הכרכאר שד עיניו
 תמונה־של־מילח־ אדא זו, מלאכה

מה.
 רון הטלוויזיה, של הצבאי הכתב ואכן,
 שר־ של למקורות־המידע המקורב בן־ישי,

ב ישראל להמוני זאת הסביר הביטחון,
 ש־ בדי נהרסה ימית ופשוטה. חדה לשון

 באיזור צה״ל ייתקל לא הבאה במילחמה
בקורבנות. יעלה שכיבושו מייושב,

ממשלת־ של האחרון המעשה

הברבאר
 היה !שזה מפני מילחמת־אוקטובר. בעניין

 — המפלה מן רק ולא ההשפלה, מן חלק
 זהי שלי! האדמה על חדשה עיר להקים

החשובים. הגורמים אחד היה
ש אחרי בימית, יקרה מה אבנריז

? השטח את תחזיר ישראל
קיו המשך את מתכנן אני ז סאדאת

 לבנות מתכוון אני נמל. עם העיר, של מה
 — איש אלף מאה של ועיר נמל, ישם

 לידינו, תעבור שהעיר אחרי מייד !לפחות
!תאוכלס היא מייד

 מכריע פסיכולוגי רגע יהיה זה ז אכנרי
ה את תראה הטלוויזיה כאשר בישראל,

נאומים כמה ימית. לבתי נכנסים מצרים

 יירדו בסיני שההתנחלויות — באלכסנדריה
שלו. לקבר לקבר. עימו

 לפני פעם, הכריז גם הוא אבנרי:
 שם, להיקבר רוצה שהוא שלך, היוזמה
בצפון־סיני. ההתנחלויות באחת

 של אלה מידים כי מאמין אני
 גורלה את חרצו אל־סאדאת אנוור

 כגין מנחם כמו אנשים ימית. של
לס יכלו לא פשוט שרון ואריאל

 ישראל שהמוני הרעיון את בול
ה אלפי את הימים, כאהד יראו,

ימית. לכתי נכנסים מצרים
 אי־ בחימה אין־אונים, זעם של בהתקף
ה־ העיר. את להרוס החליטו רציונלית,

 היתה וקאהיר, תד-אכיב בין המלך
 ערוכה וגם שלום, של סמל הופכת
לשלום.
 זו עגומה אנדרטה עיי־החורבות, ואילו

 בשלום. לאי-האמונה סמל היא נאה׳ י לש
שנהר ברמת-הגולן, קונייטרה כמו בדיוק

 של בהתקפה ישראל׳ ממשלת על־ידי סה
 לסוריה החזרתה לפני ערב מטורף, זעם
 לכל לעלייה־לרגל אתר מאז ושהפכה —

זר. מבקר
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 במרה זה בשבוע נשקע נא אל" ך
׳שחורה.

שרוס ימית להיות: צריו היה זה נר את־ אד ס שד בחזונו נעיוי

ההריסה אתרי שנותרה כפי מיה

 הכנה של מעשה היה כסיני ישראל
הכאה. למילחמה

הזמ פני על סיפקו, לכך התירוץ את
 אריאל של ובעלי־בריתו בני־חסותו נה,

 אריאל הנסיגה״. לעצירת ״התנועה ישמו,
 שרון אריאל לימית. אותם הביא שרון
 לרגע עד השרותים כל את להם סיפק

 אותם, לפנות פקד שרון אריאל האחרון.
 של מבויימת בהצגה ממש, האחרון ברגע

 מבחילה התחנפות תוך צה״לי, ״איפוק״
והדמוקראטיה. השלום לאוייבי
 לחזור איימו בעם״, הטוב ״החלק אלה,
 לחזור״, לאן להם יהיה ש״לא כדי לימית.
 בחיקו דמעות ששפך האלוף של כדבריו

 כביכול — נהרסה מנהיג־המתפרעים, של
ימית. —

 לא וגם זו, לאמתלה מאמין יני
ש מאמין איני האסטראטגי. לנימוק 8\

 זו לחגיגה הביא כלשהו רציונלי נימוק
בימית. שהשתוללה תאוות־ההרס, של

 היא הסיבה רציונלית. סיבה לכך אין
בהחלט. אי־רציונלית  שפורסם כתצלום, טמונה היא
כדיוק. שנתיים לפני זה כשכועון

נרא שבו עתידני, פוטומונטאד זה היה
 ייכנסו שהמצרים ביום ימית העיר תה

 שער הראינו זה ׳מורכב בתצלום אליה.
 של דיוקנו ועליו קבלת־פנים, של חגיגי
 המקורי השער (את אל־סאדאת. אנוור

 כדי שם הוקם והוא באיסמעאיליה, צילמנו
 ביקורו אחרי סאדאת של פניו את לקבל

בירושלים.)
 שאמר הדברים את ללוות באה התמונה

 האחרונה, בשיחתנו אל-סאדאת אנוור לי
 ׳העולם של גיליון באותו ׳שפורסמו כפי
):2224( הזה

 ימית — ׳אורי לך, ...אגיד ז סאדאת
להחלטתי העיקריים המניעים אחד היתה

 לפני !י׳מית הקמת נגד (בכנסת) נאמתי
 ואחד בכנסת, ויכוח לנו היה שבועיים

עכ שיש אמר — נימים השר — השרים
 מתוך חברי־כ׳נסת, 110 של קונסנזוס שיו
 פלסטינית, מדינה תקום לא שלעולם ,120

 הקודמים. לגבולות נחזור לא ושלעולם
לי הרשה :בקריא׳ת־ביניים לו אמרתי
 של קונסנזוס בשעתו שהיה לך להזכייר

 פית־ תוחזר לא שלעולם חברי־כנסת 110
למצריים. חת־רפיח

 לי אמר בגין נכון! (צוחק): סאדאת
לא, — באסואן שלנו, הפגישות באחת

 מובארכ, מחוסני שנסחטה לכך, הסכמה
דבר. משנה אינה סאדאת, של יורשו

 ה- מיליון 150 על רק לא בוכה. והלב
 שהמצרים לירות!) מיליארד 30( דולארים

 כמה העיר. תמורת לשלם מוכנים היו
 בכסף לשקם היה אפשר שכונות־מצוקה

זה!
 ההזדמנות על בעיקר בוכה הלב לא,

שאבדה.
 גאון־ אל-סאדאת, שהכין כפי
 כעיר המייושכת, ימית — השלום
כדרך־ הגכול, על פורחת מצרית

 המפוברק הטירוף של הקלעים מאחרי
 היסטורי בשבוע קרו בימית, שהשתולל

מפוארים. דברים זה  ולבעלי- למטורפים נגיה אל-גא
׳ה מן דעתנו את להסיח חסותם

עיקר.
 להם ויש השבוע, קרו גדולים דברים
 עתיד המדינה, עתיד לגבי אדירה משמעות
השלום.

 העיקרון, בחצי־האי-סעי הוגשם השבוע
 את להחזיר שנים: 15 במשך לו שהטפנו

ה עד ,1967ב־ שכבשנו השטחים כל
מלא. שלום ׳ממורת האחרון, מילימטר

 לו שהתנגד האיש על־ידי הוגשם והוא
בגין. מנחם אחר: אדם מכל יותר  אינו דיכרי־הכל של מכול גם
 הפשוט, הלקח את להעלים יכול

ה המודל עתה שזהו :לבל המוכן
 גם לשלום דוגמה שיישמש קובע,
הסיכסוך. חזיתות כשאר
ה כל ׳בו פורקו השטח, שהוחזר ׳לפני

והכפריים. העירוניים הישראליים, יישובים
 המשא־ של מנקודות־המשבר באחת

 ל־ בגין מנחם אמר הישראלי־מצרי והמתן
לירוש שבאו המצריים, עורכי־העיתונים

 פירוק על שתחליט ממשלה ״כל לים:
מייד!״ תיפול בפיתחת־רפיח ההתנחלויות

 — בוצע וגם שהוחלט, מה הוחלט והנה
 אבו- אהרון פרשת נפלה. לא והממשלה

 את מסכנות בשבת על אל וטיסות חצירא
ובנותיה. ימית מפינוי יותר קיומה

 מפני החשש :מכל חשוב ואולי
 הנסיגה נגד המונית התקוממות

לחלוטין. התבדה
 לחבל־ חישו לא ישראלים אלפי מאות

 לא גם הנסיגה. את למנוע כדי ימית,
אלפים. לא גם רבבות.
 רבים מטורפים, קנאים של זעיר ׳קומץ

 מארצות־הברית תימהוניים טיפוסים מהם
)73 בעמוד (המשך
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