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 נחישות וכוח פנימי ליכוד על סמכותיות, על מראה הדבר במשיכה.
 מימין: אחרים. של וחמתם אפם על לעיתים לפעול, עז ורצון החלסה

 נראה העליונה בחתימה )1978( קמפ״דיוויד בתקופת חתימות שתי
 נפש חשבון על מלמד הוא האות. באמצע מעצור מעין ה־ן׳, האות, אותה על

 קל; לא במאבק המיסמכים על חתם הוא חריף. אמביוואלנסי מצב ועל
 של בחירות ממודעת שנילקחה חתימה משמאל: התחתונה החתימה

האחרונה. האות של המשיכה נעלמת כבר כאן וחצי, שנתיים לפני הליכוד

 במקום פנימה נכנסת האות הסתגרות, על מראה משמאל), (למעלה
 אחורנית. המשיכה בה ואין ישר נגמרת שמו בסוף ן׳ האות החוצה. לצאת
חולשה. על ומראה מסה כלפי חוטית בצורה נגמרת בשמו ג האות

העם
הגורלית ההחלטה

 לסני ושמיר בנץ ניצחו אילו
 קמה הימה לא שנים. 36

המדינה. .
 של להיסטוריה נכנסו התמונות
 היהודי. העם ולתודעת ארץ־ישראל

 הרדיו. מקלטי אל נצמדו המונים
 רוננת כשימחה לרחובות פרצו המונים

 עד רקדו המונים הבשורה. את בשמעם
אור־הבוקר.

 - בדיוק שנים 36 לפני היה זה
 התאריכים אחד ,1947 בנובמבר, בכ׳׳ט

.20ה־ המאה של הגדולים

 הכללית העצרת החליטה יום באותו
 את לחלק האומות״המאוחדות של

 אחת מדינות, לשתי (א״י) פלשתינה
 בזו זו הקשורות ערבית, ואחת יהודית
 נועד לירושלים כלכלית. מבחינה

מיוחד. מעמד
 אלפי מכל הציוני. גרומיקו

 השנים במשך שהתקבלו ההחלטות
 מוסדותיו, ושאר האדם עצרת על־ידי

 האינטליגנטית היתה שזאת יתכן
ביותר. והנבונה
 מצב, בגלל אפשרית היתה היא
 מן כפלא כמעט בדיעבד הנראה

 היו הגדולות המעצמות שתי השמיים:
 ושתיהן קצר, בירח־דבש אז נתונות
 הנציג לתוכנית־החלוקה. הסכימו

 האישיות - גרומיקו אנדריי הסובייטי,
 גם הממלאה התקופה מאותה היחידה

 כן לפני נאם - חשוב תפקיד כיום
מובהק. ציוני צביון לו שהיה נאום,

 בעוברה ההחלטה הכירה למעשה
 עד וקיימת שרירה שהיא היסטורית,

 שני חיים זו בארץ הזה: היום עצם
 בה, לאומיות זכויות להם שיש עמים,
 עצמית להגדרה זכאי מהם אחד ושכל

 פיתרון שום משלו. לאומית ולמדינה
יצלח. לא אחר |

 שני בקרב הובסו. ולדדי אצ׳׳ל
 מחייבים להחלטה היו האלה העמים

 שונים היו יחסי־הכוחות אך ומתנגדים.
עם. בכל

 של ידם גברה היהודים בקרב
עוד הגיע וייצמן חיים המתונים.'־

 זולת פיתרון שאין ההכרה לידי 1936ב־
 לאחר הצטרף בן־גוריון דויד החלוקה.

זו. להכרה מכן
 כוחות היהודי ביישוב היו אולם

 בה ושראו לחלוקה, שהתנגדו חזקים
 אצ״ל מנהיגי עמדו בראשם בגידה.
 שמיר יצחק בגין, מנחם - ולח״י

ואחרים.
 ההמונים של השימחה התפרצות

 העצום הרוב במחי־יד. הכף את הכריעה
 באופן הבין העברי היישוב של

 הלאומית שהעצמאות אינסטינקטיבי
 מאשר יותר שיעור לאין חשובה
 סולקו ולח״י אצ״ל המדינה. גבולות
 בהתפרצות מזירת־ההכרעה למעשה
זו. עממית

ההיפך. קרה הפלסטיני העם בקרב

 הארץ כי משוכנעים היו הפלסטינים
 וכי מדורי־דורות, להם שייכת כולה

 ובלתי־חוקי, זר נטע הוא העברי הישוב
 המתונים הקולות בקירבם. שנשתל

 זעם של הגדולה בהתפרצות נבלעו
למילחמה. שהובילה ומחאה,

 הפסידו הפלסטיניים הכוחות
 ועניינם חצי־שנה, תוך זו במילחמה

 בעלות הערביות, הממשלות לידי עבר
 השואה נמשכת מאז הסדירים. הצבאות

הפלסטינית.
 המנצחת היהודית המדינה ואילו

 ההגיון מן להתעלם יכולה שהיא חשבה
 פנים ולהעמיד המצב, של העמוק
עוד. קיים אינו הפלסטיני העם כאילו

 שנים 36 בתום הגורל. צחוק
 ההחלטה כי ברור נרגש ערב אותו מאז

 לחלוטין הוכח כן: על יתר נכונה. היתה
להצליח. יכול אינו אחר פיתרון שום כי

 ולחמה חיה 1983 בנובמבר בכ״ט
 למרות הפלסטינית, הלאומית התנועה

 אחת יד עשו וסוריה ישראל שממשלות
 לחסלה. כדי - המי־יודע־כמה בפעם -

 המערבית הגדה של הכבושים בשטחים
 ערב ולמוות. לחיים מילחמה נטושה

 בשכם, יהודי מתנחל נדקר יום־השנה
 המדינה אופי אפלה. נקמה זממו וחבריו

 הממשלה ללא־הכר. השתנה היהודית
 פיתרון ואחת האלף בפעם מחפשת

התביעה חיסול את שיאפשר

 מיום הזה; .העולם שער *
4.12.1947

חוטה
 בגין מנחם של מצבו היה זה ^ףם

תן שג £כ  למילחמה ההוראה את //\
 היתה זו מאוד.״ חמור זה — בלבנון

 השבוע כשראה גרפולוג של מסקנתו
 ההסתגרות מתקופת בגין של חתימה

שלו.
 בעילום להשאר שהעדיף הגרפולוג,

 בגין של חתימתו את לידיו קיבל שם,
 לנתח שהסכים ולפני גלופה) (ראה
לגביה: הסתייגויות כמה הביע אותה

 מאוד מועט הוא שקיבל היד כתב
 לפיו. לנתח מאוד קשה ולכן בכמותו

 זו חתימה אם יודע אינו הוא לכך נוסף
 ישיבה של במצב היה כשהכותב נכתבה

 בלתי־נוח במצב או שולחן, ליד נוחה
עמידה. או שכיבה —

 נוחים, בתנאים נכתבו הדברים אם
 ועייפות' חולשה כתב־היד מבטא

 החיוניות(ויטאליות): מבחינת גופנית.
 שאינו כותב של רפיון, של סימנים יש

 האיש גופנית. עצמו עם בנוח מרגיש
 עייפות של מרגעים במעברים נמצא

רעננות. של לרגעים
 אינו הגופני המצב זאת, למרות

 האיש המחשבה. בהירות את מערער
 מידע לקלוט ומסוגל לוגי באופן חושב

 לו וקשה לאט חושב הוא חיצוני.
 דברים. כמה אחת ובעונה בעת לקלוט
 רק להתרכז מסוגל הוא — כלומר
 ירידה ישנה כן כמו אחד. בדבר

בתיפקוד.
 לבבית(ראה המילה בסוף תו האות
 חזקה. התכנסות על מראה גלופה)

העולם. עם ברוגז של מצב מעין
 יסורי״מצפון של במצב נתון האיש

 בעיקבות בא זה מצב אך וחשסן־נפש,
 מתוך ולא אינפורמציה עיבוד

 חשבון־נפש עושה הוא תבוסתנות.
 קיימת אך ראציונליים, בשיקולים

 לתפוס אי־נכונות של בולטת מגמה
 נעשה הכל כלומר, — מוחצנת עמדה

עצמו. לבין בינו
 דיפאיו ^
תגובתי ^

ן י ג ב  נתון הוא שבו במצב נוח ^
 עצמו. עם להיות רוצה הוא כעת. €
 ומתוך ובחירה החלטה מתוך בא זה

 לעשות חייב ״אני של הרגשה מצוקה.
 אילוץ אין עצמי.״ עם החשבון את

נפשי. ועירעור נפשי
 נובע עצמו על בגין שכופה הבידוד

 לתהליכים בנוסף מודעת, מהחלטה
פסיכודינאמיים.

 לו ואין אליו, שיחדרו יתן לא הוא
 החוצה. הדברים את להוציא עניין

 של פרי הם והחרטה המייסר המצפון
 שום לו אין עצמי״. של הכיבשן ״אני
 המצליף בגין עוד להיות רצון

 מאוד קשה התחבטות ישנה והסרקסטי.
 בשופט לו ודי מצפונית, מבחינה
שלו. הפנימי
 של חזקים אלמנטים באיש יש

 פיתאום. שצפים ורכות, סנטימנטליות
 רגיש הוא אב. להיות מתפנה כאילו
 שהוא והתמיכה הבידוד ותקופת מאוד
 לנשום. להתחיל לו מאפשרים מקבל
אבהות. מעין החוצה, פורץ הרגש

 רגישות ביתר זו בתקופה נחשף הוא
 יוכל לא הוא עצמו. על ויגן לביקורת

מצליפה. ביקורת לשאת
 לו וקשה ואהבה לחום מצפה הוא

 ביקורת כל ביקורת. לספוג היום
 האיש של החולשה את אותו. פוצעת
 בחתימת ג׳ האות מן ללמוד אפשר
 ונגמרת חזק מתחילה האות שמו.

חוט. בצורת חלשה,
הבאות האותיות שתי זאת, לעומת

לעצמאות. הפלסטינית
 לא כי אם שלו, את עושה הזמן

אחרי שנים 36 הרצוי. בכיוון תמיד

 וכך מתחזקות, סופית ונון יוד בשמו
 זה שיקום גם אך שיקום. לצפות אפשר

 של בתהליך לבחירה המשך יהיה
 החיצון העולם של מבוקרת בדרנות
 אלה אותיות שתי התחזקות כלפיו.
 משאבי־כוח של קיומם על מראה

נפשיינן.
 מאוד רב סיפוק האיש ימצא בעתיד
 באופן עובדות יתאר הוא בכתיבה.

 מגמה ניכרת אבל פדנטי, אובייקטיבי,
 הכתיבה משמעות. אחרי חיפוש של

 אבל ומדוייקת, יבשה עובדתית, תהיה
 משמעות לתת ניסיון יהיה

 עם שקרו לתהליכים אידיאליסטית
אופטימיזם.

 תהיה לנפש. הגוף בין הפרדה יש
 אין חולשות. עם גופנית השתקמות

 הגיוני, הוא — המחשבתי בצד פגיעה
נתונים. לעבד ומסוגל

 לשונו את לנצור המודעת הבחירה
 החיצוני העולם את לשתף ולא

בעתיד. גם תמשיך — במחשבותיו
הוא עתה בו נמצא שהוא הדיכאון

 הרוב היוצרות. התהפכו החלוקה
 שואף הפלסטיני העם בקרב המכריע

הארץ, של בחלק משלו למדינה עתה

 האשמה מחרטה, הנובע תגובתי דיכאון
עצמי. וחשבון־נפש עצמית

 זו חתימה בין רב שוני ישנו
 החתימה בגין. של הקודמות והחתימות
 (ראה שנים 14 לפני הראשונה,

 וכוח, פנימי ליכוד על מלמדת גלופה),
לפעולה. דרוך קפיץ כמו

 מתקופת האחרות, החתימות שתי
 על מלמדות ),1978( קמפידייוויד
 מצב ועל מאוד קשה חשבון־נפש

 ניכר חריף. מאוד אמביוואלנטי
 שיש שלו הראשונים מהכתבים
 רוחנית תשישות של אלמנטים
 אחרי ההסכמים על חתם הוא ונפשית.

קל. לא מאבק
 בניגוד הנוכחית, בחתימה
 נון בשמו, האחרונה האות לקודמות,

 במשיכה מסתיימת לא סופית,
 בחתימות שהופיע זה, קו מתחתיה.
 החלטה נחישות על לימד שלו, קודמות

 אפם על לעיתים ולפעול, נע5לש
 סמכותיות. ועל אחרים, של וחמתם

נעלם. הוא כעת

 מכפי יותר קטן בחלק גם ולוא
המקורית. בתוכנית־החלוקה שהובטח

)10 בעמוד (המשך
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*1947 בנובמבר בכ״ט בתל־אביב ההמונים שימחת
התהפכו היוצרות


