
 דמותו את מנציח העברית בשפה הציוריים הביטויים אחד
הנגזל״. ״הקוזאק של

 בעיני הדמות את לי לצייר ניסיתי זה. מה תמהתי תמיד
רוחי.

יהוד ואנס יהודים טבח שבו מפוגרום, החוזר שיכור, קוזאק
אותו? גזלו היהודים כי והטוען יות,

יודע. אני עכשיו
להי הוכרחו כיצד ומספרים עומדים המתנחלים את ראיתי

 על להגן כדי חמור להרוג נאלצו כיצד כפל־חארת', לכפר כנס
 חייהם, את להציל כדי 15 בת ילדה לרצוח נאלצו כיצד עצמם,
 לרוקן והכריחם אותם תקף 8ו־ 6 בני של רצחני המון כיצד

והתת־מיקלעים. רובי-הסער מחסניות את לעברם
עליהם. רחמנות מיסכנים. קוזאקים

רטוש? אתה, היכן
 שהציו־ סבור מישרד־הקליטה, מנכ״ל לפידות, אהרון הרב

הרגל״. את ״פשטה נות
הצלי לא ״אבל אמר, חדש׳,״ ליצור,יהודי רצתה ״הציונות

מגי היינו התהליך, נמשך אילו לעולם. תצליח ולא בכך, חה
 יהודים פה יהיו לא שלושה, או שניים דור, שתוך לכך עים
לדת.״ זיקה שום להם שאין כנענים, אלא

 לרב והקשיב חילוני גן־עדן באיזשהו נמצא רטוש יונתן אם
שמח. בוודאי הוא לפידות,

בתו ״כנענים" התואר את להחליף לפידות הרב יסכים אם
אני. גם איתו אסכים ״ישראלים", אר

אלה. אימרות סביב רחב די קונסנזוס ליצור שניתן לי נדמה
. אי־הסכמה. תישאר המסקנות לגבי רק

טראגי איש
 וראיתי בטלוויזיה, השני לערוץ הגעתי במיקרה לגמרי

 מדינת־ישר־ של הראשון שר־הפנים גרינבוים, יצחק על סרט
אל.

 אינפנטי־ ברמה לילדים, כסרט מתחיל זה התרגזתי. תחילה
משוועת. בורות על המעידים לרוב, שיבושים יש לית־מינוס.
 במילחמת־ פולין את כבש הראשון הרייך כי נאמר למשל:

 הבית את החריב טיטוס כי לומר אפשר (כך הראשונה. העולם
 הרייך היה שזה מובן הראשון.)

בימי־ קיים היה (הראשון השני.
פו כי נאמר והלאה.) הביניים

ב־ העיקרית החזית היתה לין
 ובו הראשונה, מילחמת־העולם

ה את המירקע על רואים בזמן
 בחזית-הנד הבריטיים טנקים

ה הריעות, לכל ערב(שהיתה,
 הצאר כי נאמר העיקרית). חזית

חל טיפוס אותו השני, ניקולאי
 ״עריץ היה וחסר־אופי, שלוש

 מסוג שטויות ועוד צמא־דם".
זה.

שיבושי־השפה. חסרו לא
ב יותר בקיאים המפיקים אולי

אידיש.
 לגרינ־ שהיה המיוחד היחס לחלוטין כמעט הועלם בסרט

 היה בארץ, בראשונה סנה הופיע כאשר סנה. משה כלפי בוים
 כלומר: קליין־גרינבוים. בהלצה לו קראנו קליינבוים. שמו

כמספיד. רק מופיע הוא בסרט הקטן. גרינבוים
הע שהסרט מפני אלה מליקויים להתעלם מוכן אני אולם

למח מזון לספק היכולות בעיות בכוונה, שלא או בכוונה לה,
שבה.

טראגיים. חיים לגרינבוים לו היו
 אחרי ונעצר באושוויץ היה האהוב בנו אישית: טראגדיה

 ראש״צריף). קאפו(או שהיה באשמה השנייה מילחמת־העולם
במילחמת־העצמאות. נהרג ארצה, ועלה שוחרר שהבן אחרי

 ועד־ההצלה בראש בארץ עמד גרינבוים לאומית: טראגדיה
אינ מיפלגתיות במריבות אלא עסק לא זה גוף השואה. בימי

 על־ידי שניתנו המעטים הסרטיפיקאטים חלוקת על סופיות
 כלפי כולו העברי היישוב אדישות את סימל הוא הבריטים.

 תופעה זוהי באירופה. עת באותה שהושמדו המיליונים, גורל
 דווקא עמד זה ועד שבראש העובדה הרבה. בה ידובר שעוד

יותר. עוד העובדה את מחריפה פולץ", יהודי ״מלך גרינבוים,
 אחרת. היתה גרינבוים של העיקרית הטראגדיה כי יתכן אך

 מילחמת־ בתום העצמאית, פולין קום עם היו שלו ימי-הזוהר
 חוקה לחקיקת שם להביא כדי כארי לחם אז העולם־הראשונה.

 (הפרלמנט) הסייס של הוועדה בראש עמד ואף דמוקרטית,
 של מעמד הענקת מתן למען לחם במיוחד החוקה. את שניסחה

 שיוויון־הזכויות מתן על נוסף פולין, ליהודי לאומי מיעוט
כפרטים. ליהודים
כשר־הפ־ בה כיהן והוא מדינת־ישראל, קמה כאשר והנה,

 חוקה. למדינה להעניק בן־גוריון דויד ידידו חלם לא נים,
 מחצית רק זוהי הדתיים. עם עימות למנוע רצה כי נאמר בסרט
 שבך היתה העיקרית הסיבה המכרעת. המחצית ולא — האמת
 שיוויון־ הערביים לאזרחים להעניק אפילו חלם לא גוריון
 הדיכוי חוקי ושאר חוקי״החירום את לבטל אמיתי, זכויות

הבריטית. הקולוניאלית הדיקטטורה של והאפלייה
בן־גור־ חוקה. בלי מדינה של בממשלה גרינבוים כיהן כך

 כפי בדיוק הערבים כלפי נהג ורשה, שליד פלונסק יליד יון,
ביהודים. הפולניים האנטי־שמים שנהגו

בעקרו דבקותו בגלל איש־עקרונות. היה עצמו גרינבוים
 על אהוב לא כן ועל בלתי־מתפשר עקשן, קשוח, היה נות

 להיות הראשון, כשר־הפנים סירב, עקרונותיו בגלל רבים.
 מישרד־מישטרה במדינה קם ולכן — המישטרה על ממונה
 את הפרה מדינת־ישראל כי לדעת נוכח חייו בסוף אולם נפרד.

 בה קמה לא חוקה, בה קמה לא לאחד: אחד עקרונותיו, כל
 שיוויון־זכויות לערבים ניתן לא והמדינה, הדת בין הפרדה

 מת, למזלו לאומי. מיעוט של מעמד לא וכמובן אמיתי, אישי
כיום. שקורה מהי שקרה לפני ,91 בגיל

סאדאת תיסמונת
 בפניו מטיחים שכאלה!) לחברים שמיר(אוי יצחק של חבריו

 את לממשלה שהביא לפני ראשי־מיפלגתו, עם התייעץ שלא
שכזאת!). לתוכנית שלו(ואוי ״תוכנית־השלום"

 את וליטף שרון ואריאל לוי דויד עם תחילה התייעץ אילו
 לא הליכוד, מרכז של אישור תחילה קיבל ואילו שלהם, האגו
שילטונו. את המסכנות הבעיות לפני עכשיו ניצב היה

 ״תיסמונת לה לקרוא אפשר בפוליטיקה. ידועה בעייה זוהי
סאדאת".
 הוא ההיסטורית, יוזמתו את אל־סאדאת אנוור הגה כאשר

שהר לי סיפר הוא הערביות. המדינות ראשי עם התייעץ לא
כשח הר־אררט. מעל לטהראן, מבוקארשט בטיסה לו בא עיון

 עצמו את הזמין שבו המפורסם הנאום את נאם לקאהיר, זר
לירושלים.

 לא הוא אחת: מבחינה נכון הוא אך פשטני. תיאור זהו
ונשיאיה. ערב מלכי עמיתיו, עם התייעץ
 בהם נהג שגם אלא עימם, התייעץ שלא בלבד זה ולא

 לו סיפר ולא אל־אסד, חאפט׳ אצל בדרך ביקר הוא בזילזול.
סעודיה. למלך דבר אמר לא הוא דבר.

 בנוכחות המצרי בפרלמנט השמיע המפורסם הנאום את
 סא־ כאורח־כבוד. ישיבה לאותה מוזמן שהיה ערפאת, יאסר
 הפצצה את לזרוק עומר שהוא מראש לערפאת אמר לא דאת

כשותף אותו שהחשיד במצב ערפאת את העמיד וכך הזאת,

י ד ו י א ר נ ב א

 בחזרו הודח, כמעט (ערפאת כלל. עליה ידע שלא ביוזמה
לביירות.)

 שחייבו הסכמים על בקמפ־דייוויד סאדאת חתם אחר־כך
 אמר כן לפני עוד כלל. נשאל שחוסיין מבלי חוסיין, המלך את
״גמדים". שהם ונסיכיו מלך־סעודיה על

 מצליחים ואין פוליטית, ליוזמה ידידים רוכשים אין כך
אחרת. חברה בכל או הערבית, בחברה

 את לבדו לעצמו להפקיע רצה האם סאדאת? כך נהג מדוע
 ביטא האם בהיסטוריה? תקדים לה שאין יוזמה על הזכות כל
הנ הערביים האחים כלפי המסורתית המצרית היהירות את

 לבדו בודדה, היסטורית כדמות עצמו את ראה האם חותים?
בפיסגה?
זה. גם אולי.
 רצה הוא מעשי. שיקול בגלל לדעתי, כך, פעל בעיקר אבל
 יכול כזה אקט רק כי האמין הוא מוחץ. דראמתי, מהיר, באקט

 ברחבי עמיתיו עם התייעץ אילו ההיסטוריה. פני את לשנות
 התרוצצויות, ארוכות, ועידות מחייב זה היה הערבי, העולם

 יסוד־ההפתעה על לשמור יכול היה שלא ומובן מקח־ומימכר,
זו!) מילה אהב (כמה ה״מומנטום". ועל

 הוא דומה. דילמה מול עומד עצמו את רואה שמיר כי יתכן
 אל לראשיהם מעל לקפוץ רוצה והיה ולוי, שרון את שונא
נועדה שה״תוכנית" הוא העיקר העיקר. זה לא אבל הבא. הדור

 להפתיע הבינלאומית, בזירה היוזמה את לישראל להחדר רק
 היה ואילו — מביך במצב הערבים את להעמיד העולם, את

 לפני הדברים את להביא עמיתיו״יריביו, עם להתמקח נאלץ
 — מסובכים פוליטיים תימרונים סביבם ולנהל גדול פורום

מראש. אובד התוכנית־לא־תוכנית של התועלת עיקר היה הרי
 נכונה דרך איזו לקבוע קשה ידועה. פוליטית דילמה זוהי

 במילוד כמו בפוליטיקה, בתוצאות. הסתם, מן תלוי, זה יותר.
הקובעות. הן התוצאות מה,

המער״ץ
איך. ועוד אלוני. שולמית של לנפשה מבין אני

 על מידע לאיסוף מוסד הקים צוקר, דדי ח״ב בלטיפוחה,
 של גבה מאחורי זאת עשה הוא הכבושים. בשטחים המתרחש

 רק זה על נודע לאלוני מהמערך. אישים שיתוף תוך אלוני,
אחרי־מעשה.

 אלוני של נוכחותה שמא שחשש מפני כך נהג שצוקר יתכן
 של הצטרפותם את תמנע גם אלא עליו, שתאפיל בלבד זה לא

אחרים. אישים
 עמקי עד נעלבה ״היא בחדשות: לויצקי נעמי כתבה כך על

 ,שנדהמתי אלוני, אומרת הוא,׳ נעלבה?,הנכון זה מה נישמתה.
 האחרונות השנים 30שב־ מפני

 זכויות־ה־ של מיפעל היה לא
 בו. שותפתי שלא בארץ אזרח

 ואני כזה דבר אצלי קם ופתאום
יודעת!׳" לא

איך. ועוד לנפשה, הבנתי
השו לי עשתה בדיוק כך כי
עצמה. למית

ה קום מאז שנה, 30 במשך
 יוזמה לכל שותף הייתי מדינה,
 וזכויות־ שיווי־זכויות לקידום

 על מאבק לכל במדינה, האדם
השלום.

 לא האחרונות השנים 10ב־
 מהתנועות באחת אף שותפתי

 כלשהו קשר לה שהיה האלה
 החל האלה, המוסדות בכל וטו. הטילה היא אלוני. שולמית עם

 עכשיו. בשלום וכלה בעזרתי, שקם לשלום, הבינלאומי במרכז
 יש מתנגדת. אלוני שולמית ושוב: שוב לי השיבו כששאלתי,

 מפריע, שיתופו ערפאת. יאסר עם נפגשת רדיקלי, שם לך
המערך. מן ובעיקר המרכז, מן אנשים של לבואם לדעתה,

 את בראותו הזקן, הילל אמר כך על לה. קורה זה עכשיו
 מטיפייך וסוף אטיפוך, דאטפת ״על בנהר: הצפה הגולגולת

 וסוף אותך,' הטביעו שהטבעת'אחרים" על יעני: ןטופון."
הם. גם ויטובעו עונשם על שיבואו מטביעיך

מאוד. מעציבה עצמה התופעה קטנוניים. נהיה אל אך
 התיסכול אל מוסיף ר״ץ במיפלגת עכשיו שקורה מה

בארץ. הטוב המחנה בקרב הכי בלאו השוררים והדיכאון,
 יותר חשובה התמונה. מן חלק רק הן ראשיה בין המריבות

 דבר, לכל וממוסדת מימסדית למיפלגה הופכת שר״ץ העובדה
 ולא — בעיריות וכספים מישרות על במקודומימכר העוסקת

 עם בקואליציה ר״ץ נמצאת עיריות בכמה הנכון. בצד תמיד
 עם כזאת בברית נמצאת היא ברמת־גן המערך. נגד הליכוד,

 בעל לשעבר איש־מג״ב עירוני, כהנא מין שהוא ראש־עירייה
 להשתמש המדינה(אם של המג״ביזציה סמל גזעניות, ריעות
בן־גל). יאנוש של בביטוי

אידיא נקייה, שונה, כמיפלגה ר״ץ של הדימוי ונמוג הולך
 התדמית הרס וחיצוניים. פנימיים מתככים רחוקה ליסטית,

חמורות. תוצאות בעל להיות עלול הזאת
 תנועת את הקמנו כאשר מהניסיון. יודע אני זה את גם

 של נהדר ציבור אלינו משכנו חדש, כוח — הזה העולם
 בלי פוליטי, למאמץ להירתם שהתנדבו אנשים אידיאליסטים,

 אישי סיכסוך שום היה לא שנים במשך אישי. חשבון שום
 או שכר כלשהן, הטבות ממנה קיבל לא איש התנועה, בתוך

 על הראשון המכוער הסיכסוך בה פרץ כאשר אך כיבודים.
 המנדאטים שני את ואיבדה הזאת היפה התנועה נהרסה כסא,
 היורשת שהיא ר״ץ, נולדה עצמו רגע (באותו בכנסת. שלה
בחינות.) מכמה שלה

מט בעלת לתנועה שמצטרף מי גם מלאכים. אינם אנשים
 בעל אינדיווידואליסט, בן־אדם, אלא אינו מאוד, חיוביות רות

 הוא רגילות. תאוות מנופח), (ואף רגיל אגו רגילים, יצרים
 שקובע מה אנטיפאתי. להיות יכול הוא סימפאטי, להיות יכול
 למרבה אבל ילדותית. היא אחרת גישה כל הפוליטי. היעד הוא

ילדו בגישה לוקים אנשים הרבה הטוב במחנה דווקא הצער,
זו. תית

 הניצחון את לר״ץ הזה הקהל נתן לא האחרונות בבחירות
 לתוצאות הגורמים והתיסכול, האכזבה מכאן לו. ציפתה שהיא

 במיש־ ,רגילה למיפלגה ר״ץ את להפוך עלולים הם שליליות.
המערך. של יותר קטן העתק מן וקבועה. נתונה בצת

אלוני


