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 הגדולה, ההפגנה בשעת מילכי־״שראל,
 העולם כקורא עצמו שזיהה איש אלי ניגש
 רואה אני ״עכשיו :לי אמר הוא הזה.

 הליכוד הניע כאשר שכתבת במה שצדקת
לשילטון.״
 כי לי הזכיר והוא לכוונתו, שאלתיו

 מאמר כתבתי 1977 של הבהירות למחרת
הנוכחית. המילתמה את מראש חזיתי שבו

 בגליון ועיינתי הביתה הלכתי זכרתי. לא
 הופיעו שערו שעל ),2072( הזה -העולם

״המהפכה״. והמילה בגין של תמונתו
 בשם שלי מאמר הכיל גליון אותו

 ציינתי למינהגי, בניגוד האסון״. ״לקראת
 ,1977 במאי 18 נכתב: מתי מתחתיו
 של הסופיות התוצאות נודעו שבו הבוקר

כן. לפני יום שנערכו הבחירות,
השאר: בין בו, נאמר

 רבים כה שאמרו כמו בעתיד, יגידו ׳רבים
״לא ידעתי״, ״לא :אחרים במקומות
מהם. לאיש ׳להאמין אין אך הבנתי״.

 הבין לא אולי עושה. שהוא מה חש העם
 לפחות אך לגמרי. מודעת בצורה זאת

 היטב. ידע ההכרה לסף מתחת 4
 של בדרך ישראל עם בחר השבוע ■
לאומית. התאבדות של בדרך מצדה, י

 סיכוי כל על סופית לוותר החליט הוא
 תירוצים באילו כלל חשוב ולא לשלום.

 הכריע הישראלי הציבור הדבר. תורץ
השטחים. החזקת ובין שלום בין השבוע
 לפרוש השבוע החליט ציבור אותו

 המדינה את ולהנחות העמים, ממישפחות
העולמית. להתפתחות המנוגד בכיוון

 את שתוביל בממשלה בחר הציבור
בלתי־נמנעת, למילחמה רק לא המדינה

 לקראת גם אלא בניו, מיטב יפלו שבה
 ארצות־הברית, עם בלתי־נמנע עימות

לישראל. שנותרה האחרונה בעלת־הבריית
נוראים. מיבחנים לקראת הולכים אנו

 אלא להסתיים יכולים שאינם סיבזזנים בי
לאומי. באסה ״

 רוצה איני זה אסון של עוצמתו את
דעתי. על להעלות .אף

 החלה בערב׳ 11 בשעה שלישי, ביום
לאחור. הספירה
 השבוע עלתה שהמדינה מאמין ...אני

 להתנגשות אותנו המובילים פסים, על
 שלא התנגשות — ההיסטוריה רכבת עם ״

בה. להישבר אלא נוכל
 חוסר־הערכה מתוך זאת אומר איני
 אותו מעריך אני להיפך: בגין. למנחם
 ומעלה משיכמו שהוא בלתי־דגיל, כאדם
בזירה. המתרוצצים לפוליטיקאים מעל

 פעמים נשאלתי האחרונים בחודשים
 ״האם :ובשיחות בחוגי־בית ללא־ספור

 אחרת ינהג שבגין מאמין סצנת אתה
 יש ברירה איזו ז פרס) (או רבין מאשר

 החליל לפי לרקוד יצטרך הוא גם לו?
 מה ישכח דבר של בסופו האמריקאי!

 הדבר אותו את ויעשה בנאומיו, שאמר
 עושה אחר ישראלי מנהיג כל שהיה

במקומו.״
 אשלייה שזוהי עניתי כך, שאמר מי לכל

נוראה-
 במה מאמין הוא ישר. אדם הוא ׳בגין

 משוכנע הוא מזה: יותר אומר. שהוא ך*
גבול. יודע שאינו קנאי, בלהט בכך
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 המקסימים, נימוסיו המתונה, הופעתו
 — הריטורי הגיונו האינטלקטואלית, רמתו

 שמנחם העובדה את סותרים אינם אלה כל
 קורץ שהוא אמיתי, לאומי קנאי הוא בגין

 ובוודאי בימינו, כמעט קיים שאינו מחומר
היס שליחות מילא האיש בישראל. לא

 והוא אצ״ל, בראש עמד כאשר טורית
 שליחות עכשיו עליו מוטלת כי משוכנע

נוספת. היסטורית
 שהוא עולם משלו, בעולם חי בגין מנחם

 חיים שאנחנו המציאות ימן מאוד שונה
היס סמלים של עולם הוא עולמו בה.

 מקום בו ואין מיסטיים, וכוחות טוריים
 קיימים. כוחות של מציאותית להערכה

שלו. לעולמו המציאות את מתאים בגין
 האיש הוא ההיסטורי, בגין האמיתי, בגין
 כדי עד אותו והמלהיב המון מול העומד
 אל הפונה האיש אלה׳ בסמלים טירוף

 שומעיו, של ביותר העמוקים הדחפים
 דברים לעשות אותם להמריץ המסוגל

דעתם. על אחרת עולים היו שלא
 מילחמה להכריז בהחלט מסוגל זה בגין

 החזק האדם ארצות־הבריית, נשיא על
 כי גמורה אמונה מתוך בעולם, ביותר
באמ להכניעו, יוכלו ברית ארצותיה יהודי
 בהחלט מסוגל זה בגין הקונגרס. צעות

 במילחמת־ לפתוח ואף במילחמה, להסתכן
ההיס צו זהו כי משוכנע בהיותו מנע,

הבאים. הדורות למען טוריה,
 קטנים פוליטיקאים של שפלה מתוך

 קטן, ובצע קטן כבוד רודפי ומושחתים,
 כשם הר־אוורסט, כמו בגין מנחם מזרק•

 מזדקרים ובר־כוכבא בן־יאיר שאליעזר
היהודית. ההיסטוריה דפי מתוך
הסוף. אותו להיות עלול הסוף גם
חרד. אני כן על
המאמר. כאן עד

 שנבואותיי לי נאמר מאז ׳רבות פעמים
 הנה להיפך, התגשמו. לא שילטון־בגין על

 עם הראשון השלום את עשה בגין מנחם
ה מיבצע־ליטאני ומלבד ערבית. מדינה

 בתקופת־שילטונו מילחמה היתד. לא קטן,
מצויינים. היו ארצות־הברית עם והיחסים

 מילחמה היתד. אחרת. זה כל נראה כיום
 באסון שהסתיימה וכושלת, מזוהמת גדולה,

 ועדת־ ביירות. טבח — כמוהו יהיה שלא
 שחת־ אחרי המדוכה, על יושבת חקירה
 האמון בגין. של חמתו ועל אפו יעל מנתה

 ישראל קשה, נפגע צה״ל התערער, בציבור
 היתר■ שלא כפי בעולם ומוקעת מבודדת
 ובין בינה חמור עימות וקיים מעולם,

 בכל משתדל נשיאה אשר ארצות־הברית,
ממשלית־בגיו. את להפיל כוחו

 פרק את גם מחדש ׳להעריך יש בדיעבד
 ההיסטורית האמת מצריים. עם השלום

 של יוזמתו פרי כולו כל היה שהוא היא
 בגין אל־סאדאת. אנוור :ויחידי אחד איש
 הוא אך לו, כדאי היה שזה מפני נענה
 תוכן, מכל כמעט ייוזמת-סאדאת את רוקן
 לשלום להביא המצרי הנשיא בכוונת חיבל
 בסך הפלסטינית. הבעייה ולפיתרון כולל
 אלא בגין בעיני זה שלום היה לא הכל

המיגזרים. בשאר למילהמה הבנה
 כמו שהאסון, נראה מתגשמת. הנבואה

 בסופו בא מתמהמה׳ שהוא אף המשיח,
דבר. של
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הביתה! אריק
 קציני־צה״ד הטיחו כנסים כשני

 שר*הכיטחון נגד ככדות האשמות
 המיידית. התבטרדתו את ותבעו
 העסוקה ההסתייגות נוכעת ׳מניין

 הבכירה הקצונה של
 שרון מאריאל ״ד בצח

 בעצמו כעס שהיה
______1 בכיר קצין

ת תב ;וזאיתזר■ השער כ

ש מוות ל שו מ
 על־ פפושדו אכיוה; נרצחה !האם

 התכוון האם 1 בסיקרה גיסה ידי
באש רק לפגוע התוקף־הימתאכד

 כאחותה וירה תו,
כדר התייצבה כשזו

 תזה ס ׳העול כתבי * כו
הרצח. כזירת ביקרו

,נולדנו

 ד־ נרגש בראיון
 מספר תזה העולם

 יהונתן הסטיריקאי
 עם יחסיו על גפן

ו דיין, משה דודו,
 קרה ״מה : מטיח
ו הקיבוצים לבני

 ליד שהיו המושכים
״ ? שאתידא

0

!הביתה הגנרלים
 מיפלגת־העדות במנהיגי מורדים תמ״י צעירי

 ובנימין אוזן אהרון אבדחצירא, אהרון —
 עצמם. בחסדי שמונו — בן־אליעזר (״פואד״)

המילחמה. וניגר הממשלה ניגר מפגינים הם

 פרחים
ר עד ב ק ה הלבנון בוו

 ההסתדרותית החכרה
 רווחים ספיקה ״כור״

 ועסקני צבאי, ממיכרז
אי הראשית האופוזיציה

ספוצים נם
חמה. המיל

•

 שלא ברצח הודה תצעיר
למ במעצר, והוחזק ביצע
ש ידעה שהמישטרה רות
̂  אדם הוא
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מפשע.

ה □ובני□ ד מיווו ב
 זוטר מעבריין שנגנבה בונד ג׳יימס סיזוודת
 סוכני רשימת :בפז יסולא שלא אוצר הכילה

!בתורכיה מיש,טרה

הדימיון בשרם בגין
 כאליסטי ;מומחה סחה לראש־הססשלה, כמיכתב

 מפגינים לעבר לירות ג הסינה נגד
 תשובתו הפגנות. פיזור כעת בגדה,

 חי איגו האיש כי מוכיחה, בגין של
המציאות. כעולם

 למען רצח
טידחה שנו

 אפילו סוכנים עבריינים
 שכר לימסן כדי לרצוח,
 טוב פרקליט של טירחיה

 ובלבד —
 ייוצגו שלא
 סניגור ע״י

מכוונה.

,.תהיה
טרגדיה!

 ירמיה רב (מיל׳) סגן־אלוף
 הסיוע מיחידת השבוע שנזרק

 מאשים: לבנון, בדרום לפליטים
 רוצה הממשלה
 בחורף בגירוש.

 50 אסון יפקוד
!איש אלף

 נו8נ3 חג־תה
מושלמת גנות
שזכ צנטנר, חניתה הדוגמנית

עו אידיאלה ״רונה בתואר תה
 מספרת למית״,

ההס מסע על
 שלה הפרטי ברה

הארץ. בשירות
< £ )

לשון
ה צ צו ק

 כלשונו שנגסה האשה
 לתקוף שניסה האנס, של

 ל־ כראיון אומרת אותה,
והזה: העולם

 בל ״חשבתי
 רחל עד הזמן
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