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)19 מעמוד (המשך
היהו על מסתכל והערבי קורה, ומה הערבים

די.
רציני, מפתח מפתח, במצריים רואה אני

 לא הוא במטרה, דבקות שהראה נשיא עם
מתמיד. הוא אבל בגין, לא הוא סאדאת,

 אותו תוקפים אמנם בטלוויזיה. אותו ראיתי
 עושה לא הוא חלקלק. לא הוא הישראלים.

צדק. הוא אבל ערפל.
שבממשלת־האח■ מאמיו אתה •
להתקדם? בכלל אפשר דות

בשטח. ההשפעות את קודם נראה בוא
 הזאת, המאה את לגמור שנים 10 לנו יש

כש רע. לא .75 בני נהיה אנחנו אינשאללה.
 מקבל בכלל אני אשתי• הורי על מסתכל אני

אומץ.
 שבע־שמונה לפני מאמין, היה לא אחד אף
 שקורה כפי לעולם יקרה כזה שמשהו שנים,

עכשיו.
 נולדנו — ואותך עצמי את לוקח וכשאני

הרא מילחמת־העולס סו̂ן אחרי שנים שש
ששי השנייה למילחמת־העולם עברנו שונה,

 כוח יש .20ה־ המאה של השני החצי את נתה
אלק פניצילין, טילים, מטוס־סילון, גרעיני,

 היה לא אלקטרוניקה המושג כל טרוניקה.
 שונה עולם זה חשמל. אז למדו קיים.

כל שוני חברתי, שוני גם שהביא לחלוטין,
 מילחמת־העולם שאחרי רואים ואנחנו כלי,

 ושבה וביפאן, בגרמניה לחמו שבה השנייה
 ויפאן גרמניה בעולם, איש מיליון 50 נהרגו

 היום יפאן ביותר. הגדולות המעצמות כיום הן
 רוצה לא ואני לכולם. אדירה מכירה מוכרת

 דיונים היום יש כלכליים. לנתונים להיכנס
 ארצות־הברית נמצאת מצב באיזה אדירים
כלכלית. מבחינה

 ומשוועת היום נפתחה שפולין היא עובדה
 לא זה גרמניה. זה לה שעוזר ומי לעזרה,

לה, נתן בוש ואם פינקם־צ׳קים. זה פוליטיקה,
שנות מה זה דולר, מיליון 65 שומע, אני כך
 במושגים הארוחה, אחרי למישהו טיפ נים

 עם שוורדנדזה היום יושב ואם העולמיים.
 אז שגומרים, מה וגומרים נהדר, בנוף בייקר,
 לוי להאמין אפשר להגיד: יכול ספקני יהודי

השא אחת כי לחיות. אי־אפשר כזאת בצורה
 יכול אתה האם היא: תמיד הנשאלות לות

יודע. לא אני אומר: אני אז לערפאת? להאמין
לא. או כן אם אחליט אני ואז איתו, אדבר אני

 לדעת היה אפשר לארץ בא שסאדאת לפני
 לא המודיעין של הדוחות לפי לוי להאמין אם
איתו. להיפגש צריך היה

הרמטכ״ל) אז גור(שהיה מוטה •
רמאות. שהכל אמר

 שכבתי אני — לבית־החולים אלי בא הוא
המילו את לגייס ורצה — שבורה רגל עם

 לקרוא ורצה בא הוא זה. את יודע אתה אים.
 הנמר הנוראי, השועל שבא מפני לכוננות,

הנוהם.
 לא אותו, לנתח שצריך עולם גם יש לכן

ש באוניברסיטה פרופסור למצוא צריך אני
 המשמעות מה לי להגיד כדי ניתוחים יעשה

סינ טייוואן, קוריאה, יפאן, הרחוק, שהמיזרח
 מטרוני על היום יושבות והונג־קונג גפור

דברים. בהרבה שולטות כמעט ובעצם העולם,
לי, תאמין עכשיו, במיצוביש׳ נוסע אני
 אלף 50ב־ כל קודם לכיס. הוולבו את מכניס
 כזה קונים היו שרים 20 ואם זול, יותר שקל

 20 — למיצוביש׳ פירסומת עושה לא אני —
דולר, מיליון חצי וזה שקל, מיליון זה שרים

חשוב. לא משתולל. אני למדע. זה את לי תן
 לי בחלבו, שייסעו בוולס, לנסוע רוצים אולי

 מיום בבית לי חסרה לא מכונית, היתה תמיד
במיצוביש׳, לנסוע לי איכפת לא שנולדתי.

הכלל. מן יוצא זה
 בגלל לא הסדרים, היום שמחפש העולם

נור־ גרעינית מיטריה תחת חי מרדכי, אהבת

 ראוסה של הוריהן שוורץ, סישפחת •
״/. 7 ורות ו״צתן

י " 20 ■——.....

מפא עכשיו חוזר אני מתאחדת. אירופה
הד אותו פעם אף יהיה לא זה ומלונדון, רים
 שר־המדע עם יושב אתה פתוחים. גבולות בר.

 חברים. והם הצרפתי, שר־המדע ועם הגרמני
 את חרשו שהם אחרי שנה 44 וצרפתי, גרמני

 50 הרגו האלה שהמנוולים אחרי גרמניה,
 נוסעת תאצ׳ר הגברת היום איש. מיליון

 עליהם לצעוק לטוקיו, לרגל, עולה לטוקיו,
ביזנס. עושים לא שהם זה על נו־נו־נו

 עולם זה חופשי. בעולם עכשיו חיים אנחנו
צרי ואנחנו נשק, לפרק עכשיו שמשתדלים

 בתור האחרונה היבלת מלהיות להיזהר כים
 עכשיו, הולכים שאנחנו כפי משתנה. עולם
 ללכת צריכים אנחנו להיזהר. צריכים אנחנו
האחרונה. היבלת להישאר לא הנכונה, בדרך

 בארם, האמריקאי הנציג וולטרם, השגריר
 מהסיכסוך לנו נמאס שנה: חצי לפני לי אמר
הזה.

 יש רבץ ליצחק כרגע, חושב אני ולכן,
 לא במיקרה, אולי הזאת. בהיסטוריה מקום

 לעצמו יצר הוא בחיים. מיקריות אין במיקרה,
האינתי־ דרך לא האינתיפאדה, דרך עמדה,

 לא זה אחרת, או זו מסיבה הזמנה, קיבל
להז שצריך הבין שמובארכ משום רלוונטי,

 היום שהוא בטוח, ולא מעריך, ואני אותו. מין
 כדמות־מפ־ מצריים את לקחת שחייבים מבין
 לי יש היום ולכן אמריקה. את לאבר בלי תח,

שבו־ לפני לי היתה מאשר תיקווה יותר הרבה
 ■ ■ ■ •עיים
 רבין לאן להגיע? רוצה רבין לאן •

 מתחת פעם אתה להגיע? מסוגל
 במצבי- לעמוד יכולתו על ביקורת

למצב־לחץ. נכנם הוא עכשיו לחץ.
דב אכחיש לא אני לזה, מתכחש לא אני

מש הדברים כל, קודם אז אמרתי. שאני רים
מיק הרבה יש הזמן. עם מתחשל ואדם תנים.

אח נראה תפקיד בעל שאדם בהיסטוריה רים
 אתה התפקיד. לפני מאשר לחלוטין רת

 לא לא, בחיים סיני? את יחזיר שבגין חשבת
חשבת!

לא. •בהחלט
 כשני- ,1977ב־ בבחירות אני לא. אני גם
אמרתי הליכוד, בשביל הבחירות את הלתי

מדב בכלל. זה מה מבינים לא שאנשים אה,
 מבינים לא נגאסאקי. על הירושימה, על רים

גר פצצה שהיום מבינים לא זה. מה בכלל
 והיום גדולה. יותר לפצצה נפץ זה עינית

 לדבר עוברים ומיד צ׳רנוביל, על מדברים
אחר.

 אנחנו אבל האינתיפאדה, על לי חבל פארה,
 להגיד, מה לו יש היום קדימה. ללכת צריכים

למצ נסע שהוא עד בממשלת־האחדות. כולל
 של כשר״הביטחון עליו הסתכלו כולם ריים,

שמיר.
בחיים. קבוע לא דבר שום ללמדך: בא זה

 מס־ לשלם בגין רצה בקמם־דייוויד אבניי:
לסלסטינים? שפתיים
 מעריך, אני בטענות. עכשיו אליו בא לא אני וייצמן:

 מקום שהוא שבאיזה בוטות, במילים אשתמש ואני
 הבין הוא קמפ׳דייוויד. הסכמי חתימת על התחרט בגץ

קרן־הצבי. על השלמה ארץ־ישראל את שם שהוא

 הוא אז מילחמה? לו חסר שבגין חושבים אתם
 מה, יודע לא אני היה... לא זה שלום. יביא

קיוויתי. קוניאק. כוס ולקחתי לנאום גמרתי
פסיכולוגית. השפעה דעתי, לפי פה, היתה

 לא להיות כדי מגירת יצא שהוא חושב אני
 מפני בחירות, הפסיד הוא פעמים שמונה כזה.

 מבחינה והנה איש־מילחמה. שהוא שחשבו
 בן־אדם, שאותו אדיר, דבר קרה היסטורית

ומ חרות ״ללא באופוזיציה, היה חייו שכל
כזאת. דרך עשה ״,,ק״

שו אשכול. לו נתן הראשונה הדחיפה את
 ששת־ מילחמת של התוצאות מה אותי אלים

 לא גדולה: הכי המשמעות זו מבחינתי הימים.
 צה״ל רמת־הגולן, או ירושלים או סיני כיבוש
 ראשונה פעם שזו אלא משמאל, וצה״ל מימין

 מבחינה בממשלה. ישבה שחרות בהיסטוריה
חשוב. הכי המומנט זה היסטורית, פוליטית,

 גולדה. של בממשלה בגין עם ישבתי אני
 ופרס דיין ומשה אלון ויגאל ישבה גולדה

בגין. ומנחם וספיר שפירא ויעקב־שימשון
 בלתי־ הזדמנות (רביו) ליצחק יש עכשיו

רגילה.
ה אבל ספק. ללא יש, הזדמנות •

תנוצל. ההזדמנות אם היא שאלה
 ללכת מוכרח שהוא במצב נמצא הוא היום
 יכולה זאת קדימה, ילך לא הוא אם קדימה.
למצריים. והאחרונה הראשונה נסיעתו להיות

היכו ממשלת-האחדות בתוך •
 לשמיר בשמיר. תלוייה להחליט לת
 החישו־ את וגם עצמי חישוק גם יש

השלושה. של קים
הלי הפשוטה? דעתי את לדעת רוצה אתה

 לא הליכוד התהליך. את לקבל רוצה לא כוד
יכול.

 בקמפ־דיי־ לליכוד שקרה שמה חושב אני
 משוחרר, שטח על שדיבר שהליכוד, זה וויד
יישו ולהורדת שטחים להחזרת שהביא הוא
 גם רצינית. די טראומה לו הביא זה בים.

ספק. שום לך יהיה שלא הצעירים, לחברה
 יבול לא באמת שהליכוד נניח •
 רבין? נשאר איפה נשאר? מה לזוז.

היוזמה? איפה
 צריך הליכוד ולתמיד אחת שפעם נשאר
שת מיפלגה זו האם רוצה. הוא מה להחליט

 נוסף? לתהליך־שלום הזאת המדינה את ביא
 כבר שלום. להביא שצריך מדברים פעם כל

 העבודה מיפלגת לא מצריים. עם שלום הביאו
 זוהי אבל כולם, לא כן, בעד, הצביעה היא —

הצ ושארנס נמנע ששמיר להזכיר ההזדמנות
 את להגיד שלא לסבול יכול לא אני נגד. ביע
 הסכם תהליך המשך על מדובר הכל והיום זה.

להשת לאנשים מותר כן גם אז קמפ־דייוויד.
נות.

 מיפלגת־עבודה להציג הזדמנות זו אז
מאוחדת.

לבחירות? וללכת •
 שאם מאמין ואני לבחירות. ללכת ואפילו

 סבירות ישנה ברורה, ודרך נחישות, פה יראו
הי להשיג שאפשר נכונה, במנהיגות גדולה,

 מם־ שרק הזה העניין את מקבל לא אני שג.
הקונ בגלל להוביל, יכולה שלת־האחדות

 יכולה הליכוד כמו ממשלה ושרק פליקטים.
 יתנגד. לא שהמערך מפני זה, את להעביר
 רוב לו יש אם שאפילו לדעת צריך המערך

 צריך הוא זאת. את יעביר הוא חמישה, של
 אם אדיר, פוליטי לחץ פה שיהיה בזה לעמוד

מזאת. יותר לא
 מתחת או בהכרה המערך, אולי •
 הזה, מהמיבחן פוחד ההכרה, לסך

 משהו, להעביר יצטרך שהוא כלומר
תתנגד? המדינה חצי כשכמעט

 יותר תיאורטית, להיות, צריך זה למערך
 זה תוכנית־אלון תוכנית־אלון? זה מה קל.

 מהביק־ חוץ ושומרון, יהודה כל את להחזיר
 פרוזדור נעשה אז בבקשה, פרוזדור. כולל עה.

כאן.״ רוצה לא אני גדול, יותר קצת
לומר אפשר שנה, 22 לפני יגאל, בעצם,


