
התע תמיר בכלל. ועד בדר־עופר קנוניית
ספיר־בגין.״ ״חוק זו לקנוניה לקרוא קש

 שיכרון־הצ■ של כרגעים אולם
השו את לשכוח תמיר נוטה לחה.

 אריה כאל אליו להתייחס הזריז. על
ותשוש. זקן

 את תמיר חולל כאשר ,1966ב- קרה כך
 בידו שיעלה לו נדמה והיה בחרות המרד
 על שידע בגין, אולם בגין. את להדיח

המכ ברגע הגיב בשקט, המתין התכונה,
חב וקומץ תמיר את בנקל וסילק ריע
ריו.

 להתרחש. עומד מה בגין ידע הפעם גם
 להתחייב שרון ולאריק לתמיד נתן הוא

 אף לגלות מבלי שלהם, ליוזמת־האיחוד
 את זרק ואז לעשות. עומד הוא מה ברמז

 העלה לא שאיש דכר עשה הואהפצצה.
הו פשוט הוא דעתו: על אותו
 שרון ממיפרשי הרוח את ציא

 כדי כרוח והשתמש — ותמיד
תמיר. של סירתו את להטכיע
 בראש שעמד בגין מנחם זה היה השבוע
ש הג׳נטלמן היה הוא לאיחוד. הקוראים

 תמיר. נגד חסידיו השמצות את השתיק
 האישיות הפגיעות את לשכוח קרא הוא
 להעדיף הציע הוא העבר. חשבונות ואת
 המיפלג־ החשבון על הלאומי האינטרס את
תי.

 הוא גדולה. רוח לשגר מסוגל בגין
 אלא ולע״מ, החופשי למרכז רק לא קרא

 חסרות־שחר פניות — ולדתיים לל״ע גם
תע תנופה בעלות אך מעשית, מבחינה
 כמדינאי שו־כ כגין נראה לפתערבה. מולתית

 היוזמה כעל הרציני. המכוגר,
 המחנה ראש ההיסטורי, והמעוה
השילטון. אל ידו את השולח

 תע- קטן, טכסים זה היה לא בגין אצל
)22 בעמוד (המשך
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רוח-שטות. כו נכנסה עז
קטן. פוליטי כתעלול התחיל זה :סך־הכל

קט! וימון־יד
 מזה באי־ביתו עם נמנה שתמיר שרון,

 מתוחכמת תחבולה תיכנן הוא רב, זמן
 תמיר של הקריאה שאת נקבע ביותר.
 על תידחה אם שרון. אריק הפעם ישמיע

 בו חדש, גוש ועזר אריק יקימו הסף,
 כזה גוש וע״ם. החופשי המרכז גם ייכללו

 היה יכול דיין וחסידי תמיר גנרלים, של
 מ־ מנדאטים 10 עד 8ב־ לדעתם, לזכות,

 הבאה לקואליציה להצטרף ומרפ״י, גח״ל
(העו בממשלה מקומות בשלושה ולזכות

).1874 הזה לם
כללי כל לפי מצויין, תימרון היה זה

 ההיס- בענני המרחף לאומי מנהיג של
למרג קורה מה רואה ושאינו טוריה,
 מלהיות מאד רחוק הוא אולם לותיו.

 פוליטיקאי מנוסה, שועל הוא בגין כזה.
 מהיר טכסיסן ראשון־במעלה, מיפלגתי
ומפוכח.

* באה גדולה ווה
מיי עצמו והוא היטב, זאת יודע מיר *ץ

עד חרות, תעלולי כל את לבגין חם 4 !

 החמיץ לא האחרונים שבחודשים מכיוון בגין. ם
 לתקוף לה, ומחוץ בכנסת אחת, הזדמנות אף ר

 לא ביותר, החריף בסיגנון אישית ובגין חרות
זו. שינאה

פנייה שכל בטוח תמיר היה כך *שוט

 להרים :ומאומן טוכ חייל בל עושה
 ולהכד התפוצצו, לפני הרימון את

זורקו. לעכר חזרה טירו
 הגזים לולא קורה, היה לא שזה יתכן

ואריק וייצמן עזר עם יחד הפעם. תמיר

 לגמרי בטוח נראה הוא הצבאי. התיכנון
 בעל־הבית. בלי נעשה לולא —

 זה, כמיקרח היה, ״'וכעל-הכית
כנין. מנחם

רושם פעם לא עושה חרות מנהיג

הפיצוץ לפני בגין ליד תמיר : 1965 בגין של תיפוחיו ננער תמיר :194$

רכז •ל תעפודת־הכחידות ר  החופשי מ
 צריכים שמשם הנחה מתוך גח״ל, נגד מכוונת

 האי־רצ־ לכמיהה שותפים גח״ל אנשי הקולות. !
 הציע תמיר לאיחודים. בארץ הקיימת הכללית ית

הימין. איחוד
 ידע תמיר בהחלט. בלתי־מסוכן תעלול זה ויה

ובמיוחד חרות, ראשי אותו שונאים כמה עד :

 לראשי קריאה תוך הימין, לאיחוד שלו
 העבר... חשבונות את ״לשכוח חרות

 את להעדיף אישיים... מחשבונות להתעלם
 מה הסף. על תידחה הלאומי...״ האינטרס

 כאלה קריאות השמיע כבר שתמיר גם
 לשימחתו נפלו, והן בעבר, פעמים כמה

ערלה. אוזן על הרבה,
 חידש הרכה, לחשז־כ מכלי פך,
 עוד זה היה הקריאה. את תמיר

 המו■ לתוך שהמטיר קטן רימון־יד
 על העלה לא הוא נח׳׳ל. של צכ

ש■ מה יעשה כנין שמנחם דעתו

 חמיו שמואר
ר פ ר  פי

 העכביש בקוד■
 לעצמו שטווה

בגין  ו
חוו רו נתן  ונ

 שת■ בין
חוות קרניים


