
שמיר-סרם בעימות פתיר
ד נכון עשוי ולא משעמם .עימות

שוב. זה את לעשות רוצה אני אם ידעתי לא
 עושה כשאני עיוור. נאמן לא אני מזה, חוץ
 הייתי ולא איתה, שלם להיות אוהב אני עבודה,
 חודשים, הרבה די נמשך המשא־ומתן בטוח.
בטוח. הייתי לא ועדיין
לרבין? כן להגיד אותן־ הביא מה •

 מגיע קיסינג׳ר — לי ואמר צילצל רבץ
 לפני לתפקיד שתיכנס רצוי היה לדילוגים.

 מעטים יש היטב, קיסינג׳ר את הכיר רבין שיגיע.
חסרונותיו את הכיר הוא הנרי. את כך המכירים

 שאחת ידע הוא עבודתו. דרו ואת ומעלותיו
 הוא שבה הדרו היא קיסינג׳ר, של מעוצמותיו

 ההדלפות את זוכרת את העיתונות. את מפעיל
 הוא קיסינג׳ר׳ של במטוסו בכיר ״פקיד בנוסח

אותי ששיכנע מה וזה האלה, בדברים אשף היה
אדיר. אינסידנט איתו לי היה קיסינג׳ר. —

עסקיסינגד? •
 כך בירושלים, נחיתה מתאם היה הוא כן.

 לצלוב זמן די יהיה לא האמריקאים שלעיתונאים
 החומר עם במטוס להם שנתן התידרוך את

 אמריקאי תידרוך להם נותן היה הוא הישראלי.
 נאלצו זמן מחוסר אבל זה, את ידעו והם מגמתי,
 את אשכח לא היום עד שלו. החומר את להעביר

איתו. לי שהיה מה
 הראשונים, הדילוגים ובאחד לתפקיד, נכנסתי

 פגש שם מאסואן, הגיע קיסינג׳ר שישי, יום היה
 העיתונאים בין רבים ידידים יש ולי סאדאת. את

 הם בוושינגטון. שירותי מזמן עוד האמריקאים
 תגובתי את ביקשו אבל להלשין, חלילה באו לא
 קיסינג׳ר מה לי נודע וכך קיסינג׳ר. דברי על

 רצה אבל דבר, שום ביד לו שאין הוא-ידע מבשל.
לעיתו שמסר התידרוך אז ולחץ, מומנטום ליצור
 אחוז 80ו־ בעיות, אין סאדאת שעם היה נאים

 ביום לסוף־השבוע, יישאר הוא סגור. העניין
 לכן 'מצפה והוא ישיבת־ממשלה, יש ראשון

 הוא חכם איזה ישראל. על לחץ בנה כך ישראלי.
הזו. מהבחינה אדיר היה הוא היה.

ופרס אלון רבץ, — הגדולים לשלושת באתי
 הדרך שלדעתי, להם אמרתי ודיווחתי. —

 שלו. בנשק היא בקיסינג׳ר, להילחם היחידה
 בחמש עיתונאיו את מתדרך שקיסינג׳ר ידעתי

 בקינג־דיוויד. שלו בסוויטה הצהריים אחר וחצי
הישר העיתונאים את וזימנתי אישור, קיבלתי

 היתה וחצי. בארבע לתידרוך והאמריקאים אלים
 הביא שקיסינג׳ר מה כי ומסרתי, גדולה התרגשות
 ביקשתי הישראלי. הצד את מספק לא מסאדאת
 עברה לא בכיר. ישראלי למקור דברי את שייחסו

 הקו. על רבין ברמקול. אותי ומחפשים שעה, רבע
 — שסיכמנו מה אותי. שואל הוא — עשית מה
חי. אותך לאכול רוצה ״קיסינג׳ר לו. עונה אני

 כל את לו שהרסת ואומר מכליו יצא הוא
 ״יצחק, לרבץ: עניתי אומר. הוא התהליך,״

 את לך אקריא רוצה, אתה שסיכמנו. כמו עשיתי
תמשיך.״ כך, ״אם לי: ענה רבין התדריך.״

רביןלאזכראתמהשסיכמתם? •
או סטיתי, שמא לוודא רצה רק מאוד. זכר

 אמר הוא השתולל. קיסינג׳ר כי נגררתי. אולי
 שהדובר הודעה תצא מעט שעוד לעיתונאיו
 חברים פגשתי שיפוטר. או שיתפטר או הישראלי
 —אמרתי כבר? פוטרת נו, לי אמרו והם במסדרון

 ביום הבא. בשבוע נדבר אבל פוטר, מי יודע לא
 רבץ. אצל רישמית לא היתהיארוחה בערב שישי

 אצלו ההתבלטות יצר מאחר. קיסינג׳ר בדרך״כלל
 ניגש שם, היה הוא ואני. יעל הלכנו, מאוד. חזק
 מה יודע ״אתה ואמר: באצבע, עלי איים אלי,

 שרבץ ציפה מחומם, היה הוא הכל.״ הרסת עשית,
 מוקפים היינו יצאה. לא וזו פיטורין, הודעת יוציא
 יש שמה כך עלי, מתנפל הוא אמרתי שרים. בכמה

 ואמרתי דבר, עם חוזה לי יש ממילא להפסיד, לי
 מה כי נאמר, הקטן, לי, המזכיר, ״אדוני בשקט: לו

 הטובים המעשים אחד הוא היום שעשיתי
בחיי." שעשיתי

קיסינגד? ענה ומה •
 הקדים לידי, שעמד רבץ אבל לענות, רצה הוא

 של הגיבוי את ששמע ברגע ״אכן.״ ואמר: אותו
והלך. הסתובב ענה, לא הוא רבץ

 שנה לפני בלתי־רגילה. ידידות בינינו יש מאז
 של משותף בקונצרט בניו־יורק אותו פגשתי

 אני והניו־יורקית. הישראלית הפילהרמונית
 טיימס, מניו־יורק פרנקל מאכס עם עומד

 החבר הכתף, על לי מישהו-וטופח בא פיתאום
 להתמודד המסוגל פוליטי מהמר איש, איזה הנרי.

בדורו. אחד בעיות. כמה עם

 התבקשת המהפך■, עם ,19ב־דז •
 ראש־ במישרד להישאר בגין על־ידי

הליכוד? מטעם הממשלה
 אדמה להשאיר לא רבץ על־ידי התבקשתי

 לפי תפקיד להעביר ממני ביקש הוא חרוכה.

 היתה זו בגין. עבור לעבוד תכננתי לא הצורך.
 שאני לבגץ אמרתי התפתחויות. של מציאות

 התבקשתי מחליף. לי שיימצא עד להישאר, מוכן
 לארצות-הברית פורן פרוייקה עם לצאת ידו על

בוושינגטון. הראשון ביקורו את ולהכין
 רבים, לאנשים הלם היה המהפך •

 לא אתה האם ליכוד. אנשי שאינם
 מחוסן היית ומהתדהמה. מההלם סבלת
זה? מפני

 עלי, השפיע המהפך מחוסן. הייתי לא בהחלט
 לא תפקיד. עשיתי האחרים. על שהשפיע כמו

 לא פעם ואף הייתי לא פעם אף שכיר־חרב. הייתי
 זהו כעיוור. התפקיד אחרי הלכתי לא אהיה.

 רבין קודם. קיים היה לא הוא שיצרתי. תפקיד
 עד להישאר, החלטתי תפקיד. שאעביר ביקש

 אז עד ידעו שלא לזכור, גם כדאי מחליף. שיימצא
 בגין, ובין ביני הוסכם שילטון, מעבירים איך

 מעורבות לי תהיה ושלא זמנית, שעבודתי
 הביקור את להכין שאסע הוסכם פוליטית.

 עדיין מצאו לא שחזרתי, אחרי בארצות־הברית.
 ידעתי לא לרומניה. בגין נסיעת באה ואז מחליף,

 חשוב. ביקור שזה ידעתי אבל מזה, יצא מה
 הגשתי צ׳אוצ׳סקו, אצל מהביקור כשחזרנו

 חטיבת ראש תפקיד על למכרז והלכתי התפטרות
 1ב־ — לבגין אמרתי וזכיתי. ברדיו, החדשות
 ששינה סאדאת, בא אז אבל פורש. אני בדצמבר

 את אירגנתי בנובמבר 15ב־ התוכניות. כל את לי
 נתן סאדאת ואז קרונקרייט, עם בגין של הראיון
 של ביקור לסדר נסעתי לירושלים. לבואו תאריך

,10 סטריט בדאונינג ישבתי קאלאהן, אצל בגין

 מטוס קח — מקדישאי טלפון קיבלתי ואז
 יומיים. בעוד מגיע סאדאת הביתה. חזור ראשון,

 חשתי סאדאת ביקור אחרי התגלגל. הכדור ואז
 ההיסטוריים. הממדים מבחינת חדש מישחק שזה

 את לשקול מבגין מחודשת פניה קיבלתי
 רשות־ — לעצמי ואמרתי שלי, ההתפטרות

 החדשות בחטיבת אבל ויפה, טוב זה השידור
 ראש־הממשלה בלישכת ופה חמורים, כמו נעבוד

 למעלה זה זה, את ולהחמיץ היסטוריה, תיעשה
נשאר. אני מבינתי.
מישהו? עם התייעצת •
אשתי. עם
ועסרבין? •
אחד. אף עם ממנה, חוץ
 ממיפלגת החברים הגיבו כיצד •

 עבור לעבוד החלטתך על העבודה
בגין?
 והיו החלטתי, את ששללו טובים, חברים היו
 היו שבמקומי ואמרו אותי, שהבינו אחרים חברים
 יודע שאני חושב שאני לא דבר. אותו עושים

 תנאי, העמדתי תחושות. לפי עובד אדם אבל הכל,
 רק פנימיים, פוליטיים בנושאים עוסק לא שאני

ממלכתיים.
מתאפשר? זה כיצד •

 עוסקים ולא השלום בתהליך עוסקים אפשר.
ופנים. ממשלה בנושא
? הליכוד אנשי אותך קיבלו כיצד •
אני מהם. איש בעיני חן למצוא ניסיתי לא
 לא בעין הסתכלו הליכוד מאנשי שחלק לי מתאר
 מתקופת שנותרו האחרים שני ועל עלי טובה
 בפנים. דבר שום לי אמרו לא פעם אף אבל רבין,

 שאני שחשבו כאלה שהיו לעצמי, מתאר אני
מקומם. את תופס

 אוהב אתה לבגין, שלך היחס מה •
אותו?
 יכול תכונותיהם. לפי אנשים ששופט אדם אני
 בנושא קוטבי עקרוני ויכוח אדם עם לי להיות

 חיובי בהחלט יחם לי להיות ויכול אידיאולוגי,
 היו חייו. ודרך התנהגותו את רואה כשאני כלפיו,

 אידיאולוגיים, ויכוחים מאוד הרבה ולבגין לי
 את האישי, היחס את אצלו הערכתי אבל

לי. שנתן הגיבוי ואת בעבודה, שיתוף־הפעולה
כך? להיות צריך לא זה •
 כך. היה זה בגין אצל כך. להיות צריך זה

 ,״הזרים״ בנו ראו הליכוד ממשל אנשי לימים,
 שמע בהחלט בגין לבגין. דברים להעביר צינור
 היה פרויקה. בשם גם זה את להגיד יכול אני לנו.
 דברים לו ולהשמיע לבגין להגיע מאוד קל לנו
מלא. גיבוי לנו נתן תמיד הוא עטיפה. בלי

 לקמם־דיוויה שבוע הקדמנו ואני פרוייקה
 תהליך את לבודד היתה הלבן הבית של המגמה
 אץ שם בקמפ-דיוויד, אותו קיימו ולכן השלום,

 יהיו שלמישלחות רצו לא הם יוצא. ואץ בא
אמריקאי. יהיה היחידי שהדובר אלא דוברים,

 יופיע ששמי כך על ועמד לקמפ״דיוויד, אלית
 האישי היחס את בהחלט מעריך אני לכן ברשימה.

 חילוקי־דיעות היו ואם לעבודה, בגין של והיחס
ואידיאולוגיה. מהות בנושאי היו הם בינינו,

 בזכרו־ כותבת קארטר רוזלין •
 השפעה היתה בגין לעליזה כי נותיה

קמם־דיוויד? במהלך בעלה על עצומה
 ההכרות מתוך נראה, לא לי היו. ודאי קרובים

 בנושאים השפיעה או התערבה שהיא איתה, שלי
מתחל לזו זה הקרובים שאנשים מובן מדיניים.

 עליו, להשפיע ניסתה שהיא אבל ברשמים, קים
 לרוזלין מניין ובכלל, שלא. בטוח כמעט אני

 קבינט, בישיבות ישבה שהיא אומרים קארטר?
 הגברת זה. עם שיפסיק לקארטר שאמרו עד

 יודעת היא מאיפה הראוי, הכבוד כל עם קארטר,
 אני לה. סיפרה היא מה השפיעה, בגין שהגברת

 מתוך זכרונות של כתיבה היתה שזו חושב
עצמית. השלכה
 עם להתייעץ נהג שבגין נכון זה •
קמם־דיוויד? בזמן בטלפון, בנו,

 סיים בני טלפון. שיחות כמה להם היו ספק בלי
 באוניברסיטת שלו הדוקטורט עבודת את אז

 ומתחלק טלפונית איתו משוחח היה בגין דנבר.
 קופצים היו שלנו הביטחון אנשי ברשמים, איתו

 להם עושה היה הוא פתוח. שהקו לבגין ואומרים
 לכך, מודע היה שהוא משוכנע אני שיירגעו. סימן

 מסרים העביר בני, עם השיחות כדי ושתוך
 כדי תוך תימוכין לכך מצאתי לאמריקאים.

שלי. המחקר עריכת
 עם שעבדת השנים במשך האם •
 איתו שקורה למה סימנים נראו בגין,

הדם?
 אפס מצבי־רוח, יש ארם לכל בזה. הבחנתי לא

 שאני לי, נדמה כזו? הסתגרות אבל דאונם. אנד
 בערב היה זה במישרדו. בו שפגש האחרון האדם

 למחקר עדויות אספתי אשתקד. ראש־השנה
 שוחחנו שמח. חג לו להגיד למישרד ובאתי
שלי. בנושא
מוזר? לך נראה הוא •
ניהלנו סביר. במצב היה הוא רופא. לא אני

 פתיר ויעל דן
האשה עם רק מתייעץ .אני

 .להשמיט לנו שאסור מבגין, ברורה הנחיה קיבלתי
 בבית העמדה את הצגתי מידינו. המישחק כלי את

 טיימס. בניו-יולק שפריץ קיבלתי למחרת הלבן
 מנסה פתיר ש״דן הידיעה על שומר אני היום עד

 התעק&ו האמריקאים קמם־דיוויד״. את להכשיל
 לבגין העברתי אמריקאי. יהיה שהדובר כך על

 אמר הוא דוברים. רוצים לא שהאמריקאים דיווח
 דיניץ לשימחה והעביר לנר יכתיבו לא ״הם לי:

הישר־ במישלחת המשתתפים שמות של רשימה

 ואמרתי יצאתי לא רגילים כבימים קולחת. שיחה
 מכאן אבל רזה, אומנם הוא לבגין. קרה משהו —

 לא ואחר־כך הביתה ילך החג שבערב להסיק
 על להעלות יכולתי לא זה את ללישכה, עוד ישוב

הדעת.
■ ■ ■
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