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 ד״ן את שהעדה סע8ה של !תו1! הנמוס־מ מהסוחת נמה
לראש־ה^משלה ת!1א הנו ונימעס - שו־הנסחוו לנס

 מלחמת־ששת־הימים. על הרבה נכתב ככר
למל שקדמו הימים על גם נכתב אגכ דרף

 המוקדש ספר, להופיע עומד השכוע, חמה.
 ״לקראת למלחמה. שקדמו לימים דווקא פולו

 תיאור הוא נקדימון שלמה של האפס״ שעת
 בתולדות חסרת־תקדים תופעה של מרתק

 מנהיגי־האופוזיציה הצליחו כיצד :המדינה
 - הממשלה כתוף חמישי גייס כעזרת

 נקדימון השלטון. כצמרת הפיכה לבצע
אחרונות", ״ידיעות של המדיני סופרו ),31(

 מילה זוהי ״פוטש". כמילה משתמש אינו
 כעזרת השלטון הפיכת שפירושה שווייצית,

מש גיכורי־הספר מבין אחרים אבל הצבא.
 האינפורמציה טיב על זו. כמילה תמשים
 מאיר. גולדה להעיד יכולה כספר הכלולה
 ערב מזבירות־מפא״י, של המכרעת כישיבה

 לכל חבריה את השביעה היא המלחמה,
 ״אמש,״ הדיונים. תוכן את החוצה ידליפו

הישי את סיימנו בטרם ״עוד מגלה, היא
נקדימון." העיתונאי בידי היה הכל בה,

* ה ך מ א ר  עתה זה הכנסת. במיזנון במאי, 22ב־ מתחילה ד
 המוקדש׳'לאפשרות הראשון הדיון את המליאה סיימה ) ן

 גח״ל מנהיג נראים השולחנות אחד ליד מלחמה. שתפרוץ
רפאל. יצחק המפד״ל ואיש בגין, מנחם

מפלגתו, של הנודעת השקפתה על בגין בפני חוזר רפאל
 כי הדין ומן חירום, במצב ישראל נמצאת הקמתה מאז כי

הממ של בלתי־נפרד חלק יהוו הציוניות האופוזיציה סיעות
 בהשמדת ומאיים בשער ניצב האוייב כאשר ועתה, שלה•

כזו. ממשלה להקמת השעה הגיעה ישראל,
רפאל. אומר לכו,״ הזמן הוא עתה ״לדעתי,

 האו־ המחנה בראש לעמוד ומתמיד מאז המורגל בגין,
חומ בשלילה. — ההפתעה למרבה — משיב אינו פוזיצ׳־וני,

מעורערת. בממשלה ואמונתו היטב, לו נהירה המצב רת

 זו. להצעה מייד ומסכים מהסס, אינו רפאל ממשלה.
★ ★ ★

 עצמו ערב באותו שכנגד. במחנה מתרחש דומה **שהו
 ד״ר משרדו, מנכ״ל בחברת לתל־אביב, אשכול לוי נוסע

יפה. אביעד המדיני ומזכירו הרצוג, יעקב
 ד״ר של הפורה במוחו רעיון מנצנץ חילופי־דיעות תוך
 אס ״בין לאשכול: הרצוג אומר לתל־אביב סמוך הרצוג.
 שננהג הדבר חיוני לפעול, שלא יוחלט אם ובין לפעול יוחלט

 כבר להזמין הדין מן בימי־ד,מלחמה. באנגליה שהיה כמו
 ל־ בוועדת־השרים חברים להיות האופוזיציה נציגי את עתה

ענייני־ביטחון.״
 איז ״אס הרצוג. לדברי ניכרת בתשומת־לב מאזין אשכול

באידיש. אשכול אומר געדאנק,״* א

 למיפנה פתח פותח בגין של אי־סירובו כי משער, רפאל
 אוזנו על גם ללחוש הולך׳ הוא בישראל. חסר־תקדים פוליטי

 מתייחס אינו הלה אף זה. בעניין פרס, ח״כ רפ״י, מזכיר של
להצעה. בשלילה

מ בפגישה יחדיו. השניים להידברות הדרך קצרה מכאן
 רושם להיווצר עלול כי לרפאל, ופרס בגין אומרים שולשת

 שאין יודע עצמו הוא בעוד לממשלה, ״נדחקות״ שסיעותיהם
המטרה? את להשיג כדי איפוא, עושים, מה שהר. לדבר

בה רפאל כי מוצע, הכנסת, בבנין הנערך זה, בתלת־שיח
 סיעת בשם מיכתב השניים אל ישגר לכך, מוסמך יותו

ל להצטרף ויבקשם כיו״ר־הםיעה, תפקידו בתוקף המפד״ל,

 בעשרות מתובל העיקרית העלילה סיפור
הראשיים. הגיבורים על פיקנטיים פרטים

נח אחרים בשעתו, לפירסום זבו מהם במה
— השאר: בין זה. בספר לראשונה שפים

 על־ידי טיראן מיצרי סגירת למחרת המטכ״ל, בישיבת
 חש לפתע המצב. בהידרדרות צה״ל אלופי דנים המצרים,
 נבדק לביתו, נלקח הוא ברע. רבין יצחק רב־אלוף

 אליהו ד״ר אלוף־מישנה ראשי, קצין־רפואה על־ידי
 מנוחה עליו המצווה גילין,
מח הגבוהים הדרגים נפשית.
מנו לרמטכ״ל לאפשר ליטים

ש עד יומיים־שלושה, בת חה
 מנתקים מתשישותו. יתאושש

 ואומרים לביתו הטלפון קו את
 30 כעבור במגע. עימו לבוא

ל וחוזר רבין מתאושש שעות
:ההתמוטטות גורם עבודתו.

 סיגריות ועישון שינה, חוסר
מימי־ה־ באחד 9 בשרשרת.
ועדת־החוץ־ מתכנסת מתיחות,
 לישיבה הכנסת, של והבטחון
ב מתחילה הישיבה בקריה.

ב אחרי־הצהריים, ארבע שעה
 מ־ רפאל יצחק ח״כ לשבת. וגולשת שישי, יום

 על־ לחללה ולא קדושת־השבת על לשמור דורש המפד״ל
 מהחברים תובע גם הוא הישיבה. של פרטיכל רישום ידי

 יוצאים נענים, המעשנים העישון. את להפסיק המעשנים
 מתנגד הכהן, דויד הוועדה, יו״ר החוצה. פעם מדי

 בתוקף, דעתו על עומד רפאל רישום־הפרטיכל. להפסקת
 מהלך של מדוייק רישום אין וכך מתקבלת. ודרישתו

 במאי 27ב־ ס הכוננות. מימי המכריעות הישיבות אחת
 בחדרו ברית־המועצות שגריר את אשכול לוי קיבל

המאו השעה מפאת פיז׳מה. לבוש כשהוא דן, שבמלון
 כיבוד. להגיש היה אי״אפשר בוקס, לפנות (שלוש חרת

כו ושתי — קודמת מפגישה שנשאר מיץ, כד רק יש
 גם אך צימאונם. את מרודים והשגריר אשכול נקיות. סות

רוצים צ׳ובאחין השגריר של ומלודהו משרד־החוץ מנכ״ל

 מורה להתיעצות,״ האופוזיציה נציגי את לצרף צריך ״עדי,
המדיני. למזכירו אשכול

 מפא״י, מזכירת עם להתקשר יפה עדי מתבקש תחילה אולם
 מכן לאחר ורק לכך, הסכמתה את לקבל מאיר, גולדה גברת
האמורה. להתייעצות ורפ״י גח״ל נציגי את לזמן

★ ★ ★  של יריביו דרישת את מלספק מאוד רחוק זה כל **
אשכול.
ש ״מועדון ראשי נאספים בירושלים, שר־הפנים בלישכת

רעיון. זהו *

 שני מארגן יפה, עדי אשכול, של מזכירו לשתות.
בישי 9 שיניים. לציחצוח כלל בדרך המשמשים ספלים,

 ״ספינת־מיבחן״ תישלח כי הצעה, הועלתה הממשלה בת
 תגיב — באש המצרים עליה יפתחו אם המיצרים. דרך

 לכך: התנגד אלץ יגאל שר־העבודה במלחמה. ישראל
 ל־ הישראלי הרמטכ״ל של מיברק לשלוח כמו ״זה

 9 מציתו!" פתיחת־המלחמה מועד על המצרי רמטכ״ל
 שיניו ביותר: מוחשי כאב נוסף אשכול, של צרותיו לכל

 לישיבה, ישיבה בין להתפנות, חייב והוא לו, כואבות
 מנהיג דרוש מדוע להסביר כדי 9 רופאו. אצל לביקור

 נכון יצחק רפ״י ח״כ סיפר מהר, להכריע היודע
 טול' דן לשעבר, חיל־האוויר מפקד אליו טילפן כיצד

 טול־ אמר ״יצחק,״ סיני. מיבצע פרוץ ביום קוכסקי,
 כי הנימנע מן לא הרמטכ״ל. את מוצא ״איני קובסקי,
 מטוסינו אם תל־אביב. את להפציץ עומדים המצרים
 בשדות־ אותם לתפוס נספיק דקות, 10 תוך ימריאו

 קאהיר. את להפציץ אישור מבקש אני שלהם. התעופה
 נבון שעה.״ רבע עד דקות עשר תוך תשובה מבקש אני

 בן־גוריון דויד את העיר
 פניית על לו סיפר משנתו,

לתשובה. והמתין טולקובסקי,
וה קט רגע חשב בן־גוריון

 שאל ״מדוע?״ ״לא.״ שיב:
אי ״המצרים בן־גוריון: נבון.

 שזו עדיין לדעת צריכים נם
פעו שזו יחשבו אלא מלחמה,

בי הפצצת גדולה. תגמול לת
 יפציצו הם אם מלחמה. זו רה

 9 אותם." נפציץ אז אותנו,
 לוי הודיע עתה זה נגמר. הכל

 כי למזכירות־מפא״י, אשכול
 למנות מוכן הוא ניכנע. הוא
מחיאות־כפ־ דיין. משה את

החב הממשלה. את מברכת מאיר גולדה באולם. יים
 של רעייתו אשכול, מרים האולם. את עוזבים רים

 האירגון מחלקת ראש של מחדרו יוצאת ראש־הממשלה,
דמעות. זולגות כשעיניה לבעלה, ומצטרפת

 כדי — ורפ״י מפד״ל גח״ל, — המהפכניות״ הסיעות לוש
שי לחולל ״יש ברורה: המטרה הבאים. צעדיהם את לשקול

המדינית.״ בצמרת נויים
 מוקדמת) התייעצות לאחר זו, לפגישה מגיעים וחבריו בגין
 צעד לנקוט ״יש כי סובר, ראש־האופוזיציה ביניהם. שקיימו
המוס הגורמים מלב לעקור כדי זאת ההלם. מן בו שיהיה
כרגיל.״ הם שהעסקים ההרגשה, את מכים

 אולי בן־גוריון; אצל שר רבות כה שנים היה ״אשכול
 מתייחסים אנשי־המפד״ל בגין. אומר עתה,״ גם לכך יסכים

 בהצעה לאשכול לפנות מוכנים ואינם מרובה, בספקנות לכך
שפי חיים משה שר־הפנים, את לשכנע מבקש בגין זו. מעין
 שפירא לכך. אשכול את ולשכנע לנסות הוא יסכים אולי רא,

 תלך ״אדרבא, לבגין: אומר הוא פיה; על הקערה את הופך
 זאת עם לאשכול.״ זאת אציע לא אני ותצליח. הלוואי אתה,

 כשר־ לכהן לו ולהציע בן־גוריון, עם לדבר מוכן הריהו
 פרס: של הערתו נשמעה כאן אשבול. של בממשלתו ביטחון

 אני ״אבל שפירא: משיב יסכים.״ לא בן־גוריון אבל ״כן,
 גם אני שיסכים. ליבו על ולדבר לבן־גוריון, ללכת מוכן
זה.״ בכיוון אשכול עם לדבר מוכן

 להעביר פרס את מסמיך בגין, לסיומה. מגיעה הפגישה
 שלן להגה שובו בדבר הצעתו, את לבן־גוריון רשמי באורח

 לשוב מוכן יהיה בן־גוריון מר ״אם לשעבר. ראש־הממשלה
 מועמדותו. את להציע מוכן אני אהיה הממשלה, לראשות

׳ לפרס. בגין אומר בפומבי,״ גם הרי בכך, צורך יהיה ואם
 לפיה להצעה, ״כן״ אומר בן־גוריון פרס. מצליח הפעם

 אשכול. יהיה בה כשסגנו לאומי, ליכוד כראש־ממשלת יכהן
★ ★ ★

 לכהן׳ לשכנעו מנסה אשכול, לוי עס נפגש כגי **;הב
בן־גוריון. של כסגנו

 היו נימוקים ואחד אלף בשלילה. אשכול משיב כצפוי,
 את לקבל לא מדוע ושר־הבטחון, ראש־הממשלה של בפיו

ביריביו. הקיצוני של כסגנו ולהתמנות בגין, של ההצעה
 יכהן לפיה אלטרנאטיבית, הצעה לאשכול בגין מציע ואז,

אשכול. בראשות בממשלה, כשר־בטחון בן־גוריון
השגו עסיסית באידיש אשכול. על־ידי נדחית זו הצעה גב

 האלה הסוסים ״שני כי בגין באוזני מנמק הוא בפיו, רה
 למשוך לעולם עוד יוכלו לא ובן־גוריון) אשכול (קרי:
אחת...״ עגלה

 כשמשה המצב היה מה ראינו כבר אשכול, אומר ״הנה,״
 כשר־בטחון כיהן ובן־גוריון ראש־ממשלה היה המנוח שרת

״ את שפך כמה בממשלתו; מו... ד

ל מס?ן *י* כ ק ה. מ פ ו נ פעי של ימים שלושה עוברים ת
 ושר־ פרם שמעון בעיקר מצטיינים בה קדחתנית, לות ) !

 מלוא את תופס לא עדיין אשכול שפירא. משה חיים הפנים
המסע. של הרצינות

 של בראשותה בתל־אביב, לישיבה מתכנסת מזכירות־מפא״י
 חברי כהווייתם. הדברים נראים הראשונה בפעם מאיר. גולדה

 סגן הממשלה. את להפיל מנסים כי מבינים, המזכירות
 מקבל שהיה מצהיר עופר, אברהם תל־אביב, עיריית ראש

 יכול לא זה ״אבל תקינה. בצורה הרחבת־הממשלה בברכה
ו״ פוטש להיות

 ו־ צירוף על נסוב שהדיבור שחושב ״מי ספיר: פינחס
הממשלהו״ מיקוש על הוא הדיבור טועה. הוא — תיגבור
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