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ל או אשלייה, בבחינת ודא באמריקה
שומ ארצות־הברית אך הגומה. פחות

 כקלף הפלסטיני העניין את לעצמה רת
 תזרוק לא היא הסובייטית עם למיקוח

 יחבוש ערפאת אם גם עכשיו, הקלף את
יח להתפתחות תמתין היא שטריימל.

מוסקחד- עם סיה
 נכונה, הגירסות משתי אחת

שתיהן. גם ואולי
דשואל! סב •

 ה־ והעיכובים המחסומים כל ולס̂ 
זמניים. אלא אינם אלה
 אלא שאינה אף צמאות,ע־התהברז

 המציאות את שעתה נדלית של צירוף
היסוד. מן

ח יש הפוליטית במציאות
פסי לנתונים מכרעת שיבות

 היא הזאת זהכרהה כולוגיים
ה מן הנובע יגפסיכולו נתון

 הערב■ על והמשפיע עובדות
דות.

תקבל היא תימשך. האינתיפאדה

ארלוזורוב כמו

 אינו בעולם כוח שום חדשת תנופה
אותה. להפסיק יכול

מצבי שני שומרון, ודן רביו יצחק
הת מן גדולה תבוסה — מובסים אים

 ביום־ התבוסה מן גדולה בלבנון, בוסה
 לעצמם להבטיח ממשיכים — כיפור

הפלסטי ארטרטו, הנה־הנה, כי ולנו
יפסיקו. יירגעו, יתפכחו, יתייאשו, נים

 על רק מעידות אינן אלה הכרזות
דו במצב מדינית־צבאית. פשיסת־דגל

 חרבו״, על •נופל חמאי מצביא היה מה
 בישראל תאראקירי. מבצע היה ויפאני

מפטפטים.
 אלה הצהרות מזה: גרוע אן•

 שרבין/שומרון בך על מעידות
 11 אחרי כיום, גם תופסים אינם

 דד מהות את ויותר, יםשדוח
אינתיפאדה.

 וחבק־ האבנים כי מבינים הם אין
העו ואילו תופעות־שוליים, הם בוקים

שה היא הבלתי־הפיכה, הקובעת, בדה
 האחרון, האיש עד כולו, הפלסטיני עם

על שהכריזה ההנהגה מאחורי מתייצב

 אשד חג■ אמו מותו וכני חודשים 4
נוס: שימעוו ער ברק ודפנה

שמוק!״
 קשה. ממחלה נפטר אשד גי ךן

 לי נתן בדבר, בכיר עיתונאי אשד, 1 1
 את חודשים מארבעה יותר לפני

 אז החלטנו שלו. האחרון הראיון
מסויימים. קטעים ממנו להשמיט

 השלמת אז היתה הסיבה־למסיבה
 שילוח. ראובן איש־המוסד, על סיפרו
 מסיבה ערכו לאור הספר הוצאת לכבוד

הח כל את שכללה עליזה, ירושלמית
אלה. מעין במסיבות הנכונים שובים
 שלא מוזמן דווקא גנב ההצגה את
כמ נחשב אשד פרס. שימעון — הגיע
 אשתו, שנים. במשך לפרס ביותר קורב

כיד־ימינו. משמשת אף עליזה,
 באי־חילול אי־בואו את תירץ פרס

 — בליל־שבת) נערכה השבת(המסיבה
לב שקדמו בימים מגוחך די תירוץ
שהמ משום בפרט האחרונות, חירות
 בטווח־ הנמצא בבית התקיימה סיבה

פרס. של ממקום־מגוריו הליכה
 לנד גבה הרימו במסיבה המוזמנים

 רקע על בייחוד פרס, של התנהגותו כה
 שהיה אשד, של הרעוע מצב־בריאותו

לנוכחים. ידוע
סי ,1988 ביולי 10ה־ הראשון, ביום

 ובעניין בכלל הרגשתו על אשד לי פר
 מעוניין מאוד היה הוא בפרט. בריאותו

 ל־ יחסי-הציבור במיסגרת להתראיין,
 תקרית־פרס גם עמל. שעליו סיפרו

עליו. העיקה

 וכשזה טלפונית, לדבר התעקש הוא
 ״מה אותי: לשכנע ביקש לי נראה לא

 בחודשים בטלפון? לדבר לך איכפת
בקו אני נוח. מאוד נעשיתי האחרונים

 לא שאני חושבת את מהבית. יוצא שי
 לך סיפרו במצבי? אותי שתראי רוצה

 פירסמו שמן! אני נכון, שהשמנתי?
 מפריע זה האם לא־מזמן. שלי תמונה

 שלא יכול אני אם יותר. פשוט זה לי?
יוצא.״ לא אני — מהבית לצאת

 לקה שאשר אז סיפרו לאוזן מפה
 החיצוני ושהשינוי קשה שמצבו בסרטן,
 הטיפול של תוצאה הוא בו שחל הבולט

 הגדול הטאבו — המוות על שקיבל.
התייח באמצעות שוחחנו — מכולם׳

״המ שילוח. ראובן סיפרו, לגיבור סות
פת כל־כך ״היה אשד, סיפר שלו," וות

 הגיע לא הבחור צעיר! היה הוא אומי!
.60 לגיל מתקרב אני !50 לגיל

 מין נוצרה מעורבות. מצירי ״נוצרה
 לבינו ביני הזדהות חברות, קירבה,
 חשב לא בכלל הוא שילוח). של (דמותו

 עצמו. את הזניח מאוד הוא המוות. על
 לקה שהוא לכך מודע היה לא הוא

קשה. במחלה
 על דיברו לא זה, על כתבו לא ״אז

 מחלת״הסרטן? על אז ידעו כבר מה זה.
 חולה למחלה. מודעות קיימת עכשיו

 כמה עוד זמן־מה, עוד לחיות יכול
יותר טוב זה אם בטוח לא אני שנים.

אשד עיתונאי
!־,פתאום כדכך היה שלז .המוות

 אינני הרבה. כך על חושב אני ככה.
יודע.״

 אשד של הסתגרותו רקע על דווקא
 מקום הותירה שלא ומחלתו בביתו,

 פרס של היעדרותו קיבלה לתיקוות,
 משמעות־ ,לכבודו שנערכה מהמסיבה,

יתר.
ששימעון(פרס) מה לך אגיד ״אני

 בא לא הוא בקול. להגיד רצה לא
 כאבי- לו שהיו מפני שלי למסיבה
ללכת. היה יכול לא לכן בירכיים.
 אם שאלה לא זאת נפגעתי? ״האם

 לא שנפגע! זה הוא — נפגעתי אני
בפנים. לו שירקו מישהו כמו הרגשתי

 אני חושבים, שאנשים למה ״בניגוד
 זהו. פוליטית, פרס שימעון עם מזדהה

שלו. חבר לא אני
 ראיתי כבר זקן. אני מה? יודעת ״את
מפ לא כבר שום־דבר במצבי, הרבה,

 בקדושת- זאת תירץ הוא אותי. תיע
 בצחוק. פרצו הנוכחים כל — השבת

שמוק! מעשה זהו
 ה־ משנות שימעון את מכיר ״אני

 ספק אין גדולה. שטות עשה הוא .50
 — בא לא למסיבה. לבוא צריך שהיה

 שאחר- יודע אני בריא. שיהיה בא. לא
התחרט. הוא כך

 דיעותי השבת״. של הזה העניין ״גם
מדיעותיו. ביותר רחוקות זה בעניין

 להתחייב, צריך היה הוא מה לשם
בש יסע שלא ראש־ממשלה, כשהיה

 רב, של בגו שהיה שילוח, ראוכן בת?
 ומזכיר ביום־כיפוד שינקן אוכל היה
רם. בקול זאת

פרם) של מזכירתו (אשתו, ״עליזה
ון.טעשיט נפגעה שהיא מניח אני —

 סל נפגעתי. לא שאני לך אגיד ״לא
 לחשוב, צריך שאני חושבת שאת מה
 מה אחרי צפוי. די היה זה חושב! אני

 מופתע לא אני האחרון, בזמן שעברתי
לגמרי."
 במצב־דווז השיחה בעת היה אשד

פגי 7* הסתיד ולא חשבון׳׳, ״בלי של
 עמיתים מיני מכל יותר ״נפגעתי עותו.

הז כבר יש שמות). הזכיר שלנו(כאן
לס ולפרגן טובה לחבר לעשות דמנות

 הזדמנויות כמה יודע ומי שלו, פר
 אותי הזמינו לא אז יהיו? עוד כאלה

 שמו־ זוהי אותי. מרגיז זה להתראיין!
 כאלה אפילו היו ראשונה. מדרגה קיות

 לברך ניגשו ולא שלי למסיבה שהגיעו
 היד. את לי לחצו לא אפילו אותי,

 את שאלתי המסיבה, באמצע פתאום,
במסיבה?׳ עושה י נ א ,מה עצמי:

מתאכזבים• לא — ציפיות ״כשאין
 הו־ הרבות האחרון בזמן חושב ״אני

 לא — כד כדי עד אבל ציפיות. רדתי
האמנתי!״

מעשה

העצמאות.
 מרגיש והלאה הזה מהרגע

 ברצועה בגדה, פלסטיני כל
 שהוא המיזרחית ובירושלים

 פלסטינית מדינה של אזרח
 לכך. בהתאם ויתנהג כבושה,

 המשמעות את מבין שאינו מי
 דבר. מבין אינו זו עובדה של

בהכרה תזכה הפלסטינית המדינה

 הפוליטיות שהעובדות מפני בעולם,
 בהכרה זכתה עתה כבר זאת. מחייבות

 וחצי מיליארד חיים שבהן מדינות של
בפלס יכירו שבו היום קרוב בני-אדם.

 זהו בישראל. מאשר מדינות יותר טין
 רק אפשר לעצירה, ניתן שאינו תהליך
מקומות. בכמה אותו לעכב

 המדינה הקמת כי מאמין הייתי אילו
הייתי לישראל, אסון היא הפלסטינית

 אני אבל מאוד־מאוד. מודאג עכשיו
 טוב שזה — האמנתי ותמיד — מאמין

 אני לכן ולעתידה. לביטחונה לישראל,
אופטימי.

הירצחו, ערב אמר, ארלוזורוב חיים
 שטוב מה כי שסבורים מי טועים כי

 שטוב ומה לפלסטין, רע לארץ־ישראל
לארץ־ישראל. רע לפלסטין

אז נכון היה שזה כפי כיום נכון זה

יותר. הרבה עוד ואולי —
טו פלסטינית מדינה הקמת

זקו שאנחנו מפני לישראל, בה
 אנחנו לוםשה ואת לשלום, קים

 הסלם־ עם רק לעשות יכולים
 לסטיניתפ מדינה הקמת טינים.

 תנאי היא פלסטינית וממשלה
 על זד- תהליך לקידום מוקדם

וקיימנו. שהחיינו בן,

* ג ד,7י ד מ < ■7,*ז/
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 גדיל. דבר קידה הגה
 פלס- מדינה מוכרזת באלג׳יד

 אן סייגים, בלי סייגים, 09 סיניים
ם ״פתאום המשודר: שאמר כפי  ק

 ומ- עם שהוא ומרגיש בבוקר אדם
ללכת.״ תחיל
ם אני גס בסימטות: וקורא ק

 כל-כן לא שכן. יש אייכה? ״שמאל ן
 כבר ויש שיש. מה זה סימפאטי. 1

לדבר!״ כריך כתובת,
יי—י■——. , 42 —י

ורי שקשים תל-אביב רחובות
 סתיו סוף בגדה. כמו כמעט קים,

קו אני אייכה?״ ״שמאל, ורוח־יס.
רא.

 רביקוביץ, דליה את פוגש אני
ה את ״ראית אותי: שואלת והיא

 ליישר- להצטרף רוצה אני שמאל?
 קינן ועמוס בן־אמוץ דן של כוח

הפלסטינית!״ למדינה
 לה מודיע אני הלב, על יד עם

ושו השמאל את מחפש אני שגם
שח שריד, יוסי עם בטלפון חחתי

 ונתן בטלוויזיה מסיבוב־בוקס זר
 אינטלקטואלי-פוליטי נוק־אאוט

נתניהו. לביבי
 שואל. אגי המערך?״ עם ״ומה

 זה שנע מה מתפוררת. גוויה זאת
המערך. לא

 הגי- עם רבות היונים?״ עם ״ומה
צים.

קירשנבאום רביקוביץ
זפח־־הזבל ף1הח בין

שואל. אני והחכם?״ ״והתם
בת-קול. עתה כאן!״ ״לא
 ולתיק- לשמאל דדך תמצא ״אם
 מדינה בעד שאני תודיע שורת,

 דליה ממני נפרדת פלסטינית,״
חשוך. בלילה רביקוביץ
 בשו- וקורא אומר, אני ״טוב,״
אייכה?״ ״שמאל, פר-ערפל:

 חברי. לקינן טלפון מריס אני
הש איפה השמאל? עם מה ״עמוס,
 ברצינות לי אומר ועמוס מאל?״

פג הרגע ״בזה ומדאיגה: תהומית
ששאל קירשנבאום, מוטי את שתי

את היותר, לכל שם, שמצאתי  ז
 שבעליהם פאב, או חדשה מיסעדה
 ושוא־ חוטבי־העצים כי מודאגים
ת־ בגלל באים אינם בי-המים א  ה
תיפאדה.

ם ולא ת ת. מזכיר אני ס מיסעדו
 מיסע- בישראל למדינה. דומה זה

 דיל- על־ידי מנוהלת כמדינה, דה,
ם המשקיע חצוף, טנט  לא-לו כספי

 וכשאמה בלתי־מוסרית. בצורה
 באוכל מבין אמך ״הרי לו: אומר

חד ״אף אונס? הוא בניהול!" ולא  א
 ערבים במה נביא מבין. לא כאן

א וסלאטים. נגובים שיכינו  - ילך ל
ה ס א אחר. במקום מ  נלך - ילך ל

הארץ.״ מן
 העם פכי הכלב, כפני הדור פני

היחיד. כפני וראשיו
ה יש אייכה?" ״שמאל ד מדינ ב

ס ופתאום רך, ם ק ד ומר בבוקר א
—ללכת. ומתחיל עם שהוא גיש

 הפלסטינית?" המדינה עם ״מה
 שואל מה, האומה. את שואל אני

ש זה ההגדה. מן המצוי הישראלי
 צועק: והרשע לשאול. יודע איננו

טרנספר!״ ״טרנספר!

עכשיו׳.״ איפה,שלום אותי
 איש־בשורה?״ אינך ״אז

 עימי ומסיים אומר, הוא ״לא,״
עצובה. שיחה
 תפסתי השמש, לאור בבוקר, גם

אידי של שיירים חתיכת-שמאל,
מה לחוף־היס. פחי-הזבל בין אל,


