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 התאמתה. לא הקודרת החזות
 המפחיד המיספר בעלת השגה

 של בשורה דווקא גושאת
עידוד

 שנולד מאז 1984 מס' השנה
 היהודיה, מרים של בנה בבית־לחם

 נפשי קשר מעוררת הנגר, יוסף אשת
הדור. מסיוטי אחד עם אוטומטי במעט

 אריק הבריטי הסופר כתב דור לפני
 ג׳ורג׳ בשם־העט שנודע בלייר, ארתור
 הרודנות דמות על עתידני ספר אורוול.

 חרות על הגולל את לסתום העומדת
האנושי. המין

סיפרו, את אורוול כתב כאשר
 לידת עם אחת ועונה בעת כמעט

 1984 השנה היתה מדינת־ישראל,
 ואילו רחוק, כעתיד נראתה היא רחוקה.
ואפל. קרוב היה ההווה

עתה, טוטאלית. עריצות
 דווקא בולטת ,1984 השמ׳ז בפרוס

 א ל אורוול של שהסיוט העובדה
 מאור, התרחק הוא להיפך: התגשם.

 אורוול כתב שבה למציאות בהשוואה
דבריו. את

 יוסף שלט הימים באותם
 הגרוזי דז׳וגאשווילי, ויסריונוביץ'

 גדול חלק על סטאלין, המכונה
 רודנות בראש עמד הוא מכדור־הארץ.

 ודיכאה מיליונים שרצחה נוראה,
 אנושית. חרות של זיק כל בלא־רחמים

 בנפשו, גם סטאלין לקה ימיו בערוב
 לכל מסוגל והיה ממחלת־הרדיפה סבל

הרופאים. עלילת כגון מעשה־תועבה,
 עוד היטלר ארולף של הרודנות זכר

 זכר עימו ויחד בלב־אנוש, טרי היה
 העת של המדיניים בפשעים הגדול

 הצוענים היהודים, השמדת החדשה:
ואחרים.

 הטכניקה קודרת. היתה החזות
 הרודנים לרשות העמידה המודרנית

 יכלו לא שקודמיהם אמצעים החדשים
 לנהל היה אפשר עליהם. לחלום אף

 העבר, את לזייף טוטאלית, תעמולה
 עברות, מחנות־ריכוז. של חברה לקיים

ושטיפת־מוח. טימטום
 הזה הסיוט את אורוול הביא בסיפרו

 את תיאר הוא הסופית. מסקנתו אל
הטוטאלית. העריצות

 היו העולם פני ירוק.1 גיבעול
.1983 השנה בסוף מאוד שונים
 העריצות. מישטרי נעלמו לא

 עריצים שלטו בעולם רבות בפינות
 דוכאו ובפולין בצ׳ילה מגואלים־בדם.
 ובני־ באפגניסתאן גילויי־החופש.

 לשעבד זרים פולשים ניסו קאראגואה
 היה חופש־העיתונות וארצות. עמים
 בארצות בקושי שהתקיים עדין. צמח

 עם בידי עם של ושיעבוד דיכוי שונות.
 החל רבים, במקומות קיימים אחר

בדרום־אפריקה. וכלה המערבית בגדה
 בפרוס המצב את להשוות אין אולם

 .1947ב־ קיים שהיה לזה 1984
 אך דיקטטורה, נשארה ברית־המועצות

 מכפי ״ליברלית" יותר הרבה כיום היא
 מאבק־החרות סטאלין. בימי שהיתה

 השחורים סופית. דוכא לא פולין של 1
 רבים עמים בארצות־הברית. התקדמו די

 לוחמים ואחרים לאומית, בעצמאות זכו
 מישיטרים נחושה. ובהחלטה בעוז עליה

 הדמוקרטיה וניצני נפלו, רבים רודניים
רבות. בארצות נראו

 רחוקה בעולם המציאות תמונת
 היא אך עין. ולהרהיב לב מלהרנין

 כפי טוטאלי, דיכאון מלהשרות רחוקה
 בשורה שהיה בסיפרו, אורוול שעשה

התראה. של
 אינו החופש למען המאבק כי הוכח

 כאשר לנצח יכול הוא וכי חסר־סיכוי,
פקוחי־עין. אמיצי־לב בידי נישא הוא

 מהלומה בעצמו היה אורוול של סיפרו '
בבני־חושך. בני־אור של זו במילהמה
 היהודי־ הסופר צדק כי הוכח

 אם ״גם ארנבורג: איליה הסובייטי
 גיבעול באספלט. יכוסה כולו העולם

האספלט.׳ את ויבקיע יצמח ירוק

הממשלה
הנגזל הקחאק

 ישראל ממשלת רצתה אילו
 על מברכת היתה בשלום,
 מובארס־ערפאת, פגישת
 ערבית גושפגקה המעניקה

להסבם־השלום
 של• בתגובתה מגוחך משהו היה

 נשיא של פגישתם על ממשלת־שמיר
 אש״ף. יו״ר עם מבארב. חוסני מצריים,

).7 - 6 עמודים (ראה ערפאת יאסר
 הטריאומוויראט חברי שלושת

 שמיר. יצחק — בישראל המושלים
 היו — כהן־אורגד ויגאל ארנס משה

 הסכמי של מושבעים אויבים
 מצריים. עם וחוזה־השלום קמפ־דייוויד

 כאילו אלה במיסמכים נאחזים הם עתה
 הנפש את לחרף ויש כיתבי־הקודש, היו
קידושם. על

 הפרה היא הפגישה כאילו זעקתם,
 לקריאה דומה ההסכמים, של

 אין כי הגנב". את ״תיפסו המפורסמת
 של בהסכם־המיסגרת מילה כמעט

 גסה ביד הופרה שלא קמפ־דייוויד,
וקודמתה. זו ממשלה על־ידי

 קמפ־דייוויד בהסכמי ריק. כלי
 והכנסת ממשלתו בגין, מנחם התחייבו
 הלגיטימיות ״הזכויות את להגשים
הפלס העם של הצודקים והצרכים

 האנגלי. המקור נוסח (לפי טיני"
זכר. נותר לא מזה המחייב).

 להשתתפותם להביא התחייבו הם
 המערבית בגרה התושבים" ״נציגי של

 אולם בתהליר־השלום. וברצועת־עזה
 ברוטלי באופן דיכאה ממשלת־ישראל

 מנהיגות התפתחות של אפשרות כל
 את סילקה היא עצמאית. מקומית

 אחרים גירשה הנבחרים, ראשי־הערים
 נרצחו. כמעט שהאחרים בשעה מהם.
 קוויזלינגים של חבורה טיפחה היא

 פליליים פושעים וביניהם שכירים,
וביריונים־להשכרה.

 התחייב ולא התחכם שבגין אף
 ההתנחלות את להפסיק מילולי באורח

כ ברור היה המשא־ומתן, תקופת לכל
 וכך נורמלי, אדם בעיני ההסכם רוח זהו

 מה אחרת. קארטר. ג׳ימי אותו הבין
 שנים חמש בעור כי בקביעה הטעם
 הסופי" ״המעמד ייקבע )1979 (אחרי

אלה? שטחים של
 רוקנו אחרות, ורבות אלה הפרות

 היה שיכול תוכן מכל ההסכם את
לו. להיות

 המצרים ואילו בכתובת. טעות
 הוקאו הם המחיר. מלוא את שילמו
 מעמדם את איברו הערבי, העולם מתוך

 הערבי, י העולם כמנהיגי הבינלאומי
 מידי בסכומי־עתק הענקות הפסידו

 ההסכם העשירות. ׳הערביות המדינות
 בחייו עלה במצריים, פנימי פירוד זרע
 העם בלב ונטע אל־סאראת אנוור של

 תיסכול של עמוקה הרגשה המצרי
הפלס באחים ״הבגידה על ובושה

טיניים״.
 מסקנה היתה ערפאת עם הפגישה

 רוצה הוא נשיא־מצריים. מצד סבירה
הערבי. לעולם לחזור

 ממשלת־ישראל היתה לכאורה
 אילו זו. פגישה על לשמוח צריכה
 מברכת היתה בשלום. מעוניינת היתה
לב. בכל עליה

 ערבית, לבירה בא ערפאת שהרי
 על דגל־ישראל מתנוסס שבה

 את גינה לא הוא ישראלית. שגרירות
 והטיף ישראל, עם הסכם־השלום

 בסובלנות להתייחס הערביים לאחים
 קרי: המצרית. לנקודת־ההשקפה

הישראלי־מצרי. לשלום
 שערי את ערפאת פותח כאשר

 פותח הוא מצריים, לפני הערבי העולם
 כי ישראל. לפני גם בעקיפין אותם

 תוך הערבי לעולם חוזרת אינה מצריים
 תהיה היא ישראל. עם השערים סגירת

 לה שיהיו האחת. הערבית המדינה
 לשני פתוחים רישמיים שערים

ולישראל. הערבי לעולם — הכיוונים
 הישג זה יהיה מדינית, מבחינה

 מעוניינת היא אם — לישראל עצום
בשלום.

מנגנון
 סליחה,

באסתר טעות
 העלו שוב במלטה היריות
 אסתר(״אסתר את לכותרות

מילוא הצילו׳׳)

שנה עוד
 את מעדיפה ממשלת־שמיר אבל
 השלום. פני על והרצועה הגדה ס־פוה

 סכנה היא פתיחת־השערים מבחינתה.
 יחמוק אלה שערים דרך כי — נוראה

אלה. שטחים לספח הסיכוי
 הנגזל. כקוזאק נוהגת היא כן על

 אבסורד: של לשיא הגיעה כך כדי תוך
 לממשלת. רשמית מחאה שלחה היא

 לממ־ לשלחה תחת ארצות־הברית.
 להשמיע העזה לא היא שלת־מצריים.

 בפי עצמה בקאהיר כזאת נפסדת דיעה
 הולר שמעמדו הישראלי, השגריר

הכי. בלאו שם ומתערער

המילחמה
ובערפל בדילה

 של המתמשכת ההפרה
 היא לחילופי-השבוייס ההסכם

 של בגבם סכין תקיעת
הגותרים השבויים

 הספיקו לא עוד אל־אנצאר שבויי
 פיקוד־ אלוף ניבא כאשר להשתחרר,

 יביא שיחרורם מתמיהה: נבואה הצפון
בדרום־לבנון. הפיגועים לריבוי
 זו נבואה בהשמעת אז שראו היו
 ניתן בכך יחסי־ציבור: של טכסיס
 צה״לי כישלון לכל צידוק מראש

 היה ניתן בלבנון. פיגועים בסיכול
 שההנהגה בכך מחדל כל לתרץ

השבויים. אלפי את שיחררה המדינית
 אנשי־ מפוקפק. וערוץ זה היה

 כל שכמעט לכך מודעים הביטחון
 מבוצעים אינם בררום־לבנון הפיגועים

 זה באיזור שמצבם הפלסטינים, על־ידי
 על־ידי אלא הכי, בלאו ביותר קישה

 מילחמת־גרילה המנהלים השיעים,
 יכולים השיעים רבה. ביעילות
 המקומית. האוכלוסיה על להתבסס
כוהני־הדת. על־ידי המונהגת

 השבוע אנצאר. בלי אגצאר
 מטרה שימשו ההודעות כי הסתבר
 של גסה הפרה מראש להצדיק נוספת:
חילופי־השבויים. הסכם

 כבר התגלתה ביותר בולטת הפרה
 אסיר כי הסתבר החילופין. למחרת

 של המקורית ברשימה שהיה אחד,
 מן הוצא לשחררם, ׳שהוסכם האסירים

 באמצעות האחרון ברגע התור
 זיאד זה היה בלתי־מכובדת. התחכמות

 בטבריה. קטלני פיגוע אבו־עין,־שביצע
לישר ארצות־הברית על־ירי ושהוסגר

שילטונות־ ממושך. הליך אחרי אל

 שיחרורו פן חששו בישראל הביטחון
לצחוק. אותם ישים

 עוד חמור דבר קרה כי מסתבר עתה
 פירסמה לזכויות־האדס הליגה יותר.

 הגיעו לא אל־אנצאר משבויי מאות כי
 בררך שנאסרו מפני הביתה, כלל

 ישראל של מוסדות־הביטחון על־ידי
 נאסרו אחרים המקומיים. סוכניהם או

 חייהם לגבי הביתה. הגיעם עם מייד
 הם חמור. חשש קיים מהם אחדים של

ובערפל". ״בלילה נעלמו
 למחנה הוחזרו לא הנאסרים
 פי על סגור, שנשאר אל־אנצאר,

 מקומיים במיתקנים נכלאו הם ההסכם.
השב״ב. של אחרים

 מעשה לתאר קשה כבוד. בלי
יותר. חמור

 לחילופי־ הסכם על חתמה ישראל
 בינלאומיים גורמים בתיווך שבויים.
 לחתום אותה הכריח לא איש חשובים.

 אינו המחיר כי לקבוע יכלה היא —
 אך שבוייה. את ולהפקיר עליה, מקובל
 הטוב שמה תלוי — שחתמה מאחר

 של וההוגן המדוייק בביצוע בעולם
המוסכם.
 ישראל שילטונות כי מתברר עתה

 בארץ אורכו. לכל ההסכם את הפרו
 את רק לא סיכנו בכך ובלבנון.
 ואחמד הסורים בידי שנותרו השבויים
 גם אלא החזרתם, על והיקשו ג׳יבריל.

 ליפול העלולים השבויים כל את סיכנו
 במעשי־ עויינים כוחות בידי בעתיד
איבה.

 האחרונה בשבת נודע כאשר
 שגרירות על הממונה מילוא. ׳שאסתר
 מהתנקשות ניצלה במלטה ישראל
 גבותיהם את רבים הרימו בחייה.

 להגיע הצליחה היא ״מה, בתמיהה:
לשם?״
 חעתו על העלה לא איש

 אחרת להיות יכולה שהדיפלומטית
 והיחידה האחת מילוא, אסתר מאשר
 מישרד־ההוץ. את בעבר הסעירה שכבר

 ראשון ביום פירסם אף הצהרונים אחד
 הווידוי לצד הישנה תמונתה ̂ את

 מה על הדיפלומטית של הטלפוני
עליה. שעבר

 מילוא? אסתר מיהי
 סער 70ה־ שנות באמצע בסרט. במו

 עמדה מילוא בירושלים. מישרד־החוץ
 לענייני ישראל כקונסול להתמנות

בשיקאגו. הסברה
 ריכלו המישרד ׳שבעובדי הוותיקים

 תיקנית, אנגלית דוברת שאינה עליה
 בגלל רק להתקדם הצליחה שהיא
 מתאימים. באח״מים והתחכחותה יופיה

 את קיבלה לא והיא עזר המאבק
נשכחה. ומאז המינוי.

 ״אסתר בכינוי זכתה )49( מילוא
 נערה הזכירה שהיא מפני הצילו".
 48 ישראלי בסרט זה מישפט שקראה

אשה. בחיי שעות
 מנתניה לירושלים הגיעה היא
 ראשון תואר כשבידיה .1960 בשנת

 בן ילד גירושין, תעודת בספרות,
 תמירה. וקומה מקסימות פנים שלוש.
 עמוסה היתה בקיריית־יובל רירתה
 ׳שאספה ומיסמכים עיתונים •בגיזרי
 בלימודיה המשיכה היא השנים. במשך
 תמיד ודאגה במישרד־החינוך ועברה

 נמצאו שבו בבירה. מקום בכל להימצא
 ופקידי־ממשלה. נבחרי־ציבור

 מילחמת אחרי העריץ. אבן
 לצמרת פנתה היא ששת־הימים
 עבודה ררכי והציעה מיישרר־החוץ

 בחו״ל. הישראלית ההסברה במיתקפת
 גלילי, ישראל לשר נשלח המיכתב
 אלישיב דאז, מי־שרד־החוץ ולמנכ״ל
 שר של לידיו במיקרה והגיע בן־חורין,

 הערכה התמלא אבן אבן. אבא החוץ
 זכתה היא וכך הפטריוטית, ליפהפיה

 לענייני המסייעת בוועדה חברה להיות
 שפעל גוף מישרד־החוץ, של ההסברה

בלבד. קצר זמן
 אסתר השבוע היתה במלטה אך
 של ותיקה עובדת אהרת. מילוא

 מתגוררת הצילו" ״אסתר מישרד־החוץ.
 בהכשרת ועוסקת בירושלים כיום

 לענות נאלצת היא שבת מאז מורים.
 עדיין שהיא ומוקיריה, מכריה לכל

 עם ישלה וישהרומן בירושלים
 שנים לפני הסתיים מישרד־החוץ

רבות.

)12 בעמוד (המשך

אב;) אבא ועם מילוא לשעבר מישרד־החוץ
הצילו״ ״אסתר
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