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בגין מר
ב ה ה או היסטורי

 המשא״ומתן בי לי, נודע בממשלה בכירים ממקורות
ם פיצוץ, סף על שעמד אש״ף, ובין בינינו תיי  בבי- הס

 מלאכת את להפסיק הפלסטינים של נכונותם אחרי טוב
 ולחדשו השבת, כניסת עם ביירות ממערב הפינוי

 לישראל הראשיים הרבנים עם בתיאום שבת, במוצאי
שפירא. ומר

■ י■ ■1
 לפני השישי, ביום אותך ראיתי בורג, יוסף מר
 הגליל״. ״שלום הטלוויזיה בתוכנית במובן, השבת כניסת

ה ת  שום ללא חדים, בהירים, דבריך גדול. ממש א
ת. נסיונות מקו ח ת ה

ס ברשותך רציתי ח תיי ה חד לנושא ל  ואני בדבריך, א
ת בכובד־ראש תשקול שבדרכך, משוכנע  היצעת דבריי. א

ת לבצע לממשלה  בהדרגה. בשבתות על״ ״אל סגירת א
ת ח ת א  גדולים פיטורים למנוע בדי — לכך הסיבו

 נפטרים, ״אנשים הזמן במשך הדברים, משבע בי בחברה,
 מציע אני בורג, מר ובו׳.״ לפנסיה יוצאים מתפשרים,

 יש שרון. אריק השר לידי בפרשה הטיפול להעביר
 הקב״ה, בעזרת לנו, יש חזק. חיל״אוויר השם, ברוך לנו,

ם. פיצצות אקו ת הפעילו ו  עובדי נגד חיל־האוויר א
חד על״. ״אל ת בחברה עובד־תחזוקה מחבריי, א  הלאומי

 מה, אז בתל־אביב. רב״קומות בבניין מתגורר שלנו,
 לפושעים נניח חפות־מפשע מישפחות כמה בגלל האם

מלט !עליהום חלילה. ז להי

ד: עוד הנה אז עסקינן, בנ״ב ואם ח יש האם א
ת ן הפאשיזם מולדת היא שארצך בשמועות אמ

ת תשבח אל חומייני. • ם האיית״אללה. א מנ  א
 אי־אלה לו זכורים לבטח אך ילד, עדיין היה הוא

 בגין, מר לו, אמור הנתעב• הצורר המן, על פרטים
 שיזהר. אז דל־שפתיו, על תעלה ״ג׳יהאד״ המלה שאם

 שישי אנשים עוד עם סגורים לא חשבונות לנו יש
הפנים. על שערות להם

ם במערכת לפגוע לא שכדי חשבתי, לרגע • חסי הי
 לשמור רצוי המצרים, ובין בינינו השוררת המושלמת

ם אך נמוך, פרופיל על  ונדמה נפש, עד מים יגיעו א
ה על לשמור אפשרות שאין יהיה מ  אין זקופה, קו

זורם אינו עבדים של דם :רם מובא מר עוד• להבליג
ם. יש וכו׳ לכינים צפרדע, לדם, בעורקינו. מי וחוץ תקדי

 מאוד חשובה בפגישה היה שר־הביטחון דם. נשפך לא
דאגלס. קירק עם

 לו יאמר עורם בורא אוון אם
 ם1ו את רואה נו!הוא <שלןא

 שמצאת לו ׳מזכור - סגולת!
תות־ההעותלות את בוגדת הצלת
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!אבו־ארבע — שמדבר מי

 :מנחם
 :יוסי

 מנחם
 :יוסי

 מנחם
 :יוסי

 מנחם
 :יוסי

מנחם
ס בכנסת. דיונים של סוער יום עוד תם ובך בנ

חם מר ם מר היסטוריה. אוהב בגין מנ ח  בגין מנ
ה. יודע ת מכיר בגין מנחם מר היסטורי  תולדות א

עולם מנהיגי לבל מזכיר הוא :עובדה העמים. בל
 נבחרים פרקים מעוניינים, שאינם אלה וגם המעוניינים,

ם מר המפואר• מעברם ח את ואמץ, חזק — בגין מנ  ז
!הדרך

ת קבל אנא הרבה, להערכתי כאות תי א הצנו מתנ
ה נוספים נבחרים פרקים ובה עה, רי סטו  אלה של מההי

:דופי בך להטיל אי״פעם עלולים אשר
טר כאשר • ת רוני מיס  שוב יאיים הלבן מהבי

ת מלה בפניו הטח בניתוק, ח  בבירביים !הירושימה :א
 ממליץ איני זה בשלב חשש. ללא בגין, מר זקופות,

ם להזכיר עדיין ת לאמריקאי  באינדיאנים. הטבח א
הבא. לנשיא זאת נשאיר אולי

ה • חדש. ראש־ממשלה השם, ברוך יש, לאיטלי
ם — בגין מר  הברכה באיגרת למכה. רפואה הקד

 ישבח אל — נ״ב ציין: אנא לתפקיד בחירתו לרגל
ת כבודו ה בר״כוזיבא, גבורינו, מגדולי אחד א ח  סלי

ר: ברומאים. האמיצה ומילחמתו בר־כוכבא,  שנית זכו
תיפול. לא מצדה

 הילוד בן ״בל הפירמידות, ממלכת נשיא מר מזה,
 על במישרד״הפטנטים רשום אינו תשליכוהו," היאורה

דווקא. שמנו
ם חביב: אחרון •  לך יאמר עולם בורא אדון א

 בעדינות, לו הזכר עם־סגולתו, את רואה הוא כך שלא
ת נוגדת חי אדם של מגופו צלע שהוצאת ק- א  חו

ההשתלות.
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 ההגדרה פירוש על אש״ף ובין בינינו הדעות חילוקי
הפלסטי הלוחמים במיספר ההפרש את יצרו ״מחבל״, ו

 הגיעה מרובים מאמצים אחרי בביירות. הנמצאים נים
ר לידיי, מקו ת, רשימה מוסמך, מ  לדעת אשר חלקי

ת אל משתייכים ראשי־הביטחון חדו  היחידות מן א
:אש״ף בשירות הלוחמות

 ;על״ ״אל עובדי ;צה״ל גלי כתבי ;שריד יוסי
 ;עכשיו שלום ;שתיקה נגד התנועה ;אבנרי אורי

 מיפלגת ;גבע אלי אל״מ ן ופרץ לין חברי־הכנסת
אלה. שורות כותב *,ומפ״ם העבודה

ח־גן קו־ימר, אריק מ ר
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ף קי ת ת מ בגין א
 לסדר- לעבור יכולתי לא אך רק״ח, חבר לא אני

 (״העולם האישי ביומנו אבנרי אורי שכתב מה על היום
).2344 הזה״

 שפורסם למה העורך ״תרגום״ מאוד אותי הפליא
 שהתרגום או .27.7.82 ביום ״אל־איתיחאד״ בעיתון
ת חלש שהמתרגם או מסולף  הערבית השפות, באח

ת לסלף מראש כוונה שיש או העברית, או  אשר א
במאמר. נכתב

ת ונשווה ננתח הבה הזה״ ב״העולם שנאמר מה א
ת שנכתב מה עם אמ  הזה״ ב״העולם ב״אל-איתיחאד״. ב

ף ואינו בגין של ידיד שאבנרי תורגם תו. מתקי  או
״אבנרי :נכתב שם כך. נכתב לא ב״אל-איתיחאד״

ת הוציא ת זכאי בגין א מ ח מיל  הטיל והוא לבנון, מ
ת את מילחמה האחריו  כמובן, וזה, שרון.״ של זו ל

 שאבנרי שנכון גם מה בגין• עם מידידות מאוד רחוק
ת מתקיף אינו  שפירסם במאמר לא לפחות — בגין א

״הארץ״. בעיתון
ת עם אבנרי מר של הזדהותו לגבי — ישראל מילחטו

ת שזו ספק שום אין מ ת ידועה, א  קוראי לכל לפחו
 מופנות מי נגד עימם. נמנה שאני הזה״, ״העולם

ת מילחמות  ומי ז הערבים נגד לא !אלה תוקפניו
ם שמזדהה ת ם! או הערבים נגד הוא האם — אי עד ב

 יפתור לא מאה כפול קמפ-דייוויד אפילו שטעיתם. היר
ת  — להיפך הפלסטינית. הבעיה העיקרית, הבעיה א
ת מרחיק רק הוא שראינו, כפי הפיתרון. א

ב״אל-איתיחאד״ נאמר לא הערבים. שינאת לגבי
 כי ברור, לי אבל הזה. בנושא דבר חצי ולא דבר לא
ת שתומך מי ת לבל הוא הערבים, נגד במילחמו  הפחו
הב לא ערבים• או

 יודעים בולם פלא. לא זה טוב, !ציוני שאתה
ת הצהרת גם ואתה זאת, א  אלא אחר לא לפני, ז

ערפאת.
ה לגבי ת ס ה לא גם זו :ברית-המועצות נגד ה

ומהו־ ממאמריך ומורגש ידוע הדבר :הוכחה צריבה
ת לתקוף הזדמנות מחמיץ אינך שבהם פעותיך, א

מו׳ מר יזוע !מניין  א
 - אישלסנוואדם היו שהנוכחים

נב״ס? 0׳ שלא;מחאו !מנו

ם ועד בקמפ״דייוויד, תמך אבנרי  גאה הוא היו
 שהיה שלו, ההישגים שאחד הצהיר הוא פעם לא בבד•

ת. של בתוכניתו שתמכו הראשונים בין אדא  תאר ס
 יוצאת היתה לא קמפ״דייוויד שתוכנית אבנרי, מר לך

תה ומצריים לפועל  עם מילחמה במצב נמצאת הי
ת לתקוף מעזה היתה ישראל האם — ישראל  א

 !ובביירות בדרום־לבנון הפלסטינים שלך״, ״הידידים
ת של הבגידה ובאן שלא. כמובן א אד  ומובארב, ס

ת: באותה שהמשיך ת זו ממדיניות כתוצאה מדיניו ה
ת לתקוף כדי ישראל צבא של גדול כוח פנה הפלס א

 חפים־מפשע, אזרחים של גדול מיספר ולהרוג טינים
ת להביא  על לדבר שלא ישראליים, חיילים על מוו

והחיילים. האזרחים מקרב הרבים הפצועים
 ההזדמנות עכשיו הכלב. קבור אבנרי, מר ופה,

ם בקמפ״דייוויד שתמכו האנשים כל ושל שלך ולהצ לקו

ת במילה אפילו מזכיר אינך אך ברית״המועצות• ח  א
מכת שארצות־הברית תמי שללא הממשלה, במדיניות תו

רוחה. על העולה בכל עושה הממשלה היתה לא זו כה
— אמריקאי בסוכן אבנרי על שמדברת הנקודה לגבי

כזה. מישפט ב״אל־איתיחאד״ נכתב לא נבון. לא זה גם
 הכיבוש בהנצחת תומך אבנרי שמר לטענה באשר

 שחלקה בלבנון, וגם עזה וברצועת המערבית בגדה
ה במאמר הופיע חלק ם: של המצאתו פרי ו תרג מ  ה

ת לא הצהיר שאבנרי הרי ורצועת-עזה הגדה לגבי ח  א
ת המצדיקים קמפ-דייוויד, הסכמי בעד שהוא  הכיבוש א

ת גושפנקא לו נותנים בהם, הישראלי ח ה ת ת  של חסו
טונומיה. ה האו טונומי עצמ מדינה לא בוודאי היא או

ם מישטר על-ידי ניתנת היא אית, ה מסויי  לאוכלוסי
ת לנהל רשאית זו אובלוסיה אחרת. האזר ענייניה א

 בדיוק וזה הצבאיים. ולא הביטחוניים לא אך חיים
 וברצועת-עזה, בגדה ושרון בגין לעשות שמנסים מה

 הנצחת היא זאת ועוזריו. מילסון פרופסור באמצעות
 של ישירה תוצאה זאת אלה• בשטחים הישראלי הכיבוש
ם אבנרי שמר קמפ״דייוויד, הסכמי ם ועודנו הסבי  מסבי

 במאמר נאמר לא לבנון, לגבי הזה. היום עד להם
 של והטעיה תעלול זה כיבושה• עם מזדהה שאבנרי

הזה״. ״העולם קוראי ציבור
ה אבנרי, מר מאמרך, בהמשך ת מיני כל טוען א

מעוותות. לדעתי שהן טענות,
שתתפים במספר ונתחיל  מיס- בנצרת. באסיפה המ

 זה אבל אותו. הכפיל אבנרי ,250 על עלה לא פרם
שיעור. לאין ממנו חשובים יש שולי. פרט

ם! הם שהנוכחים אבנרי מר ידע מאין אלי טלקטו  אינ
 חשב שמא או !להרצאתו להאזין שהסכימו בגלל האם

במ בנהוג ולאחרים, לו כפיים ואי־מחיאת ששתיקתם
ת מו ם, קו מן הם אחרי ת! של סי אליו טו ק טל אינ

רק״ח, ביוזמת שנערכה לעצרת־העם, להזמנתך באשר
 לא היא — בה להופיע סירבת מדוע לי ברור לא

חה היא בלבד. רק״ח לאנשי נועדה תו  מי כל לפני פ
ת שמוכן מחו מילחמה נגד ל  הקורא כל ולפני בלבנון, ה

ה ת סק הפ ת ולנסיגת המיידית ל ם הכוחו קפי תו מייד. ה
ק אבנרי, מר הזמן זה הפסי  רק״ח את לתקוף ל

ת במחצית שמהווים ואוהדיה,  האוב- של האלקטורלי
ק הזמן זה כן, כמו בישראל. הערבית לוסיה הפסי  ל

ה להתעלם ק מדיניות נגד במערבה ומהישגיה ממנ תו ה
ועזה. המערבית בגדה והן בלבנון הן והדיכוי, פנות

 ער־ ביאסר שפגש הראשון הישראלי שאתה לאמר
ם ישראלים הרי מדוייק• לא זה פאת  בבר נפגשו אחרי

 כבודך מדוע ביטון. וצ׳רלי תובי תופיק כמו ערפאת, עם
ם מתעלם ה ת יכולה זו !מ ת להיו ח  סיבות משתי א

 או ישראלים, אינם הם בי סבור שאתה או :אלו
אמת. דובר אינך שפשוט
ת לתקוף להפסיק הזמן גם זה  ברית״המועצות א

ם היו לא ברית-המועצות, לולא הזדמנות• בכל קי חזי  מ
בלבנון. מעמד הפלסטינים
 השמאל אנשי של למילחמה הזמן לא זה — ולבסוף

ם. והכוחות ת לשים הזמן זה כן, המתקדמי  הדגש א
קפנית המדיניות על  העומדים ושל הממשלה של התו

ביחד איתן. והמבצע שמיר שרון, בגין, :מאחוריה
ם נוכל  בישראל. לניצים נגדי מישקל שיהווה גוף להקי
 עכשיו. במו גורלית בה בשעה להתלכד מהם נלמד הבה

ת פעם לא אף הזמן. זה ח  הערבי- הסיבסוך בתולדות א
 בין עימות יש היום כזה. אידיאלי מצב נולד ישדאלי

כון: במיזרח בסיכסוך הישירים הצדדים שני תי ישר ה
ם, ירדנים, מצרים, עוד לא ופלסטינים. אלים  וגם סורי

 בלתי- הזדמנות זו פלסטינים. אלא — לבנונים לא
 נתלכד אלא זה, את זה נתקוף בל לכן חוזרת,

ת ונתאחד ח ה ת מ ס ת סי ח  ישראלי־פלסטיני, שלום :א
ס על  שיוביל העמים, בין הדדי וכבוד הכרה של בסי

ת מ הק ת מדינה ל  בגדה ישראל, מדינת ליד פלסטיני
ם לא זו מדינה בלעדי ורצועת־עזה• המערבית תקיי  י

התיכון. במיזרח שלום

צרח ג מגילי, סמיר
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