
שנדפק האיש אבן:
 )15 מעמוד (המשך

 לו להעניק ואף בשרון, לתמוך רבץ,
לסגור כמו בלתי־הומגיות, חינם, עצות

 גארי לא פנים בשום מונדייל, וולטיר
 מעצם מתחלחל שהוא ובוודאי הארט,
ג׳קסוז, ג׳סי של שמו איזכור

- לניסים עוד מייחל איננו הוא
הידרדרות למנוע מקווה רק הוא

 מציאותי יותר הרבה הוא שני מצד חשך לא אבן ז. רייי לנצורי המים את
 בנושא הישראליים המדינאים מרוב תמיכתו את ■זכיר מרבץ שיבטו את

של שמרנותם את מדגיש הסובייטי, וניהל ,1970ב־ קהיר על בהפצצות

בביתו אבן
סנוביזם נטול איננו ביותר, אמיד איש

מיפלגתו במרכז אבן
שותף! אני אז כתבתי! כתבתי? הצבעתי! הצבעתי!

האימפרי במדיניות דביקותם הרוסים,
 יש בידם שגם ומבין הצאר, של אלית

 — ישראלי לשלום חשובים מפתחות
ערבי.

 מעמדותיו חשובות נקודות כמה
הדיפלו מסיפרו לוקטו המדיניות

 את מאשרות והן החדשה מטיה
 עמדה מכל וחורגות שמרנותו,
 בסוציאל־דמוקראטיה כיום המקובלת
האירופית:

 הכוננות הזנחת אירופה: על •
 קונבנציונאלית למילחמה אירופה של
 התעלומות אחת היא גרעינית) (לא

 המיל• שלאחר העולם של הגדולות
חמה.
 חד־צדדי: פירוק־נשק על •
שהסוב להאמין כדי תמים להיות צריך
 לקבל שניתן מה עבור ישלמו ייטים
חינם.
 האפקט גרעיני: חימוש על •

הוא הסובייטית הגרעינית העוצמה של

 במערך הניצים כל עם לוהט פולמוס
בשרון. תמיכתם המשך על

 סיפוח נגד להטיף המשיך הוא
 בגין, של שקריו את גינה ואף הגדה,
 יוכלו ישראליים שכוחות לספר שניסה

 שנות חמש אחרי בשטחים להישאר
 קמגד להסכמי בניגוד האוטונומיה,

 סידורי- על רק המדברים דייוויד,
כלליים. ביטחון

 הישרו ׳83 ותחילת ׳82 שנת שלהי
נפש. חשבון של הלוך־רוח עליו

 על מצטער שהוא הודה הוא
 אמריקאי סיוע במניעת חלקו

 אסואן סכר בבניית למצריים
 עבד את שהניעה (החלטה

 לסובייטים, לפנות אל-נאצר
 המדינית המפה את ושינתה

במרחב).
 הרבה תלותנו את הדגיש הוא

 היחסית העצמאות ואת כאמריקאים,
 לעומת יותר העשירים הערבים של

 קיסינג׳רית בפסימיות ציין ישראל,
 עוד מייחל איננו שהוא טיפוסית,

 את למנוע שיוכל מקווה ורק לניסים,
 עוד גדול לאסון המצב התדרדרות

יותר.
 מקובל מדינאי הוא אבן

 מכינוס חזר השבוע באירופה.
הסוצי האינטרנציונל ראשי

 פרם אנגליה. בשפילד, אליסטי
 בנסיון בנציגו, אותו שלח

 חזר אבן אותו. לפייס (מוצלח)
 לנציגים הטיף הוא מאושר.

סולידאר העדר על האירופיים
טי (באורח מנע ביניהם, יות

 ממשלת נגד החלטה פוסי)
במקו להעביר והצליח ישראל,

 במדיניות שתתמוך החלטה מה
 שהוא כפי העבודה, מיפלגת

אותה. הציג
 שהוא לציין כמובן, נמנע, הוא

 כלפי אמריקאית .בעירנות״ תומך
 בכל לומר ניתן זה את ניקארגואה.

בישר השמאל אפילו ישראלי, פורום
 בכינוס לא אבל פרו־אמריקאי, הוא אל

 שהוא לומר קשה אירופי. סוציאליסטי
 רונאלד של במיליטנטיות נלהב תומך
 מעין הוא הבינלאומית בזירה רגן.

או ג׳ונסוו לינתו נוסח מתון, שמרו
16

ר פרס!קיסיגג ד,1רפ רבץ. ■־•;.11 על אבן

הפולקלור
 שובו עם ,1959מ־ רק ברציפות בישראל חי אבן אבא
 עוד כשגריר. ובאו׳׳ם בארצות-הברית כהונה שנות מעשר

 הישראלי. מהפולקלור בלתי־נפרד חלק היה כן לפני
 הנפלאים נאומיו את בהתפעמות לתאר נהג קישון אפריים
 המעלעלים אחוזי-התדהמה, האומות נציגי ואת באו׳׳ם,

 שיפעת את להבין בדי עבי-כרס, אנגליים במילונים
אבן. של העשירה לשונו שהפיקה הנדירות, המילים

 של בשמו קשורה אבן על ביותר המפורסמת האגדה
 כסו בדגוריון. דויד ישראל, של הראשון ראש־הממשלה

 בו וראה ,1956ב־ סיני למיבצע אבן גם התנגד שרת. משה
 עליו הגן הוא באדם כשגריר מסוכן. הרפתקני מעשה
 נזעם מיברק־מחאה שלח אחר־כך ורק מבריק, באורח

 נכנסה כבר ראש־הממשלה של תשובתו לנדגודיון.
 .עד בךגוריץ, כתב ספקות.׳׳ כמה היו לי .גם להיסטוריה.

והשתכ במועצת-הביטחון, הנפלא נאומו את שקראתי
המילחמה.׳׳ בצידקת לחלוטץ נעתי

 יותר, עוד מוצלחת אגדה אבן על ממורים בירושלים
 רפ׳׳י התפלגה 1963ב־ הרחב. לציבור עדיין •תעה שאינה

 והירבה במפא׳׳י. נשאר אבן פרשת־לבון. רקע ממפא׳׳י-על
 בראש שעמד בדגודיץ, את באסיפות־בחידות לתקוף
 החליט בירושלים מפא׳׳י של מטה־הבחיחת רפ׳י. רשימת
 מיוחדת בעצרת הפרסית, בשפה לנאום אבן את לשלוח

 את רכה בחתפות תקף אכן מבוגרים. איראן, יוצאי של
 מושחזות. עקיצות כמה יפהפיה. קלאסית בפרסית ״הזקן׳׳,
 מילחמתו בזמן דרייווש, המלך של מחצרו הועתקו
מוקדון. אלכסנדר נגד הנואשת

 מופגנת, בהערצה פעור. בפה האזינו הזקנים הפרסים
 השם רק אחת. מילה אפילו הבינו לא הם הרעה למרבה
 היה פעמים עשרות עצמו על שחזר ״בו־גוריץ׳׳, העברי
 את השמיע שאבן פעם בכל בהתאם. הגיבו גם הם מוכר.

רבה. בהתלהבות כף זיקני-העדה מחאו בדגוריון, שם
 יותר ידוע אבן טיפוסית. בריטית שנינות

 1970 בתחילת המופלג. באומץ־ליבו מאשר בשנינותו
 מושא על בכנסת המערך בסיעת דיון ליזום ביקש הוא

 על זעמה מאיר, גולדה ראש-הממשלה, הפלסטיני.
 שלגבי עמ של בעייה להעלות מעז שלה ששר־החוץ

 ושאלה לאבן, קראה היא ועיקר. כלל קיים אינו דידה
 לדבר רוצה הוא אומנם אם מערך, עסקני בנוכחות אותו,

 התכוונתי .לא נסוג: אבן הפלסטינים. על כסיעה
המיזרח-תיכונחת לבעייה -אלא גימגם, לפלסטינים,׳׳

 אותו פטרה גולדה והאיזוריות.' הגלובאליות והשלכותיה
נערך. לא כזה דיון שום מזלזלת. בתנועת־יד

 ואחרץ רבץ, יצחק של למינויים התנגדותו נפרשת גם
 באר- שגריר של לתפקיד־המפתת ריניץ, שימחה גם

 ־1ץת אבן גילה כשר-החוץ, כהונתו בתקופת צות־הברית,
 אתרי הסיר הוא לרבץ התנגדותו את הססנות. של משמץ

 את מאיר). גולדה ספיר. פינחס אשכול, משולש(לוי לחץ
 .איננו שהוא לו אמר ואף בעיתונות, תקף הוא דיניץ

גולדה. של לחצה מחמת נשבר לבסוף אך שלד, המועמד
 תמיר ולא טיפוסית, בריטית היא אבן של שנינותו

 המץרודאירופיים העסקנים של לליכם מסילות מצאה
 את בהמוניהם המאיישים המחוספסים, הצבריים ויורשיהם

העבודה. תנועת מחנה
 מדור הצברים כלפי הופנו אבן של תיציו ממיטב כמה
 לא־פעם היו שתוצאותיו הדדי, ניכור של פרי תש׳׳ת.
הסופר־רגיש. האנגלדסכסי עכור ביותר קשות
שרון: אריק על אבן •

 לבל עימו הלוקח בהיסטורית היחידי הפיל הוא .שרץ
שלה הניידת חטת־החרסינה את מקום
 סיפרו פירסום אחרי רבין, יצחק על אבן •
שתת״: רבין..סיי-קס של

 עוד ולכן בעיון, הספר כל את קראתי לא .עדיין
אמת.״ אחת מילה אפילו בו שאץ להסיק. מוקדם

 זמן כל לא עצמוי של ביותר המושבע האוייב .רבץ
י שאני חי
 בגין מילחמת-הלבנון, קברגיטי על אבן •

ושרון:
 שחיו והפחות־ענווים הפחות-צנועים האנשים .שני
 שבינה גסות־רוח, בו שיש ,מי חדל: אמת עליהם אי-םעם.
עליו׳.״ מייללת

רפול: על אבן •
 לקוסטה־ריקה שפרט טוען איתן רפאל .הרסטכ״ל

 לו להזכיר יש ׳.67 בגבולות בישראל הכיר לא איש
 באחרונה הצהיר גרומיקו, אנדריי הסובייטי. ששר-החוץ

המת המסקנה לגיטימיים. הם ׳67 יוגי שגבולות שוב
 דן שהוא מושא בקיא תמיד אינו שהרסטכ״ל היא. בקשת

בו.״
 כגידתו על הכעס חרף שונה, פרס לשימעון יחסו
 במהירות עובר שנינויות בכמה מסתפק הוא החרשת

 בהגדרה במיקרה, לגמרי ו״נזכר*, קיסינג׳ר להנרי
לשעבר: האמריקאי שר־החוץ את לתאר שנועדה

 שזה מבץץ אלא הכרח, מתוך משקר אינו -קיסינג׳ר
באופיו.״ טבוע

 הוא פוליטי. מאשר פסיכולוגי יותר
 מארצות־ אירופה את לנתק נועד

הברית.
 רק הקרה: המילחמה על •

אשם. סטאלץ
דיפלו בשלום: דו-קיום על •

 להטיל תמיד חייבים מערביים מטיים
 אלא סובייטיות, בהצהרות־שלום ספק

 ברית־ של אינטרס מקדמות הן כן אם
המועצות.
ל ע  בעיה גרעינית: הרתעה •

 האוייב את להשמיד היכולת הגרעיני
 ולתת לשאת והכושר מוחלט, באורח

 לשמירת מידה באותה חיוניים הם עמו,
השלום.

 אינו החימוש: פירוק על •
 קידמה לעצור אפשר אי מעשי.

 מושך אינו הגרעיני הכוח טכנולוגית.
 מעשי יותר הוא אך מוסרית, מבחינה
נשק. בפירוק
הבינ בנושא שלו העמדות כל

 המעצמות ביחסי ובעיקר לאומי,
 באורח אותו מעמידות הגרעיני, והנשק

 המפה של הקיצוני הימני בצד נחרץ
 זה, בנושא המערבי. בעולם הפוליטית

 הבלתי־ למדינות העויין ביחסו וכן
 בהרבה שונה אינו הוא מזדהות,

 חיים כמו אחרים, ימניים ממדינאים
דיניץ. שימחה ואפילו הרצוג

 אומץ־לב ^
חופשיות ויתד ^

 להתבטא מרבה אינו <^בן
£  להעולם אמר הוא בנושאי־פנים. \
 לתפקיד לחזור מעוניין שאיננו הזה

 עם .60ה״ בשנות נשא בו שר־החינוך,
 ״איננה העבודה במיפלגת חברותו זאת,

והרצוג.׳׳ דיניץ של זאת כמו מיקרית
 הזה העולם עם לפגישה הביא הוא
 המספרת ,1938מ־ מודעה של צילום

 היוקרתי הוויכוחים במועדון דיון על
 הגן בה קיימברידג׳, אוניברסיטת של
 בצוותא השמרנים, נגד הסוציאליזם על
 הרולד האגדי, האנגלי הפרופסור עם

לאסקי.
 מפא״י על ביקורתו זאת, עם

 .המיפלגה ליבראלית. היא ההיסטורית
 מדי רבה ולהתערבות לריכוזיות, נטתת

 מאוד רוצה היה הוא הפרט״ בענייני
 מערך־שינוי־ליברא־ של בקואליציה

 עמדותיו בכל בעצם, מאוד, קרוב לים.
רובינשטיין. אמנון לח״כ

 הקאריירה אם 'לקבוע קשה
 אבן של העשירה הדיפלומטית

 סבורים רבים נגמרה. אומנם
 עלילות, לו נכונו שעוד

 בשנה מתבטא שהוא ומציינים
 לב ביתר־אומץ האחרונה

 את אבל וביתר־חופשיות.
 שלו המפורשת ההצהרה
 בלתי■ שהיא הזה״, ל״העולם

 לאין חשובה אבל אופיינית
 פוליטית, מבחינה שיעור

 מבלי חזרה, לקחת אי-אפשר
 האמינות. שארית את לאבד
 בלתי באורח הצהיר, אבן אבא

 ילך שהוא פנים, לשתי משתמע
 ממשלת ירכיב פרס אם לפילוג,
לאומית. אחדות
■ ברעם חיים י •או?וי


