
[11 ין ן1'י0'1 {11  נימה באר־ישבע, פועלי מועצת מזכיר תיאודוריס, דוב ז 1
ממשלת נגד להצביע מעס אין כי חבריו את לשכנע ■ י■ ׳ 1' ״ *

!״ובן־אהרון אליאב ליובה כמו בדיוק נהיה ״אנחנו הקמתה. על הוחלט שכבר אחרי מיעוט

# 111 11 ]¥  מפא״י של הוותיקים המצפון״ מ״אנשי פורת, עובדיה 11 ן* 7
י י י  מיעוט, מממשלת הפרישה נגד בלהט מדבר ההיסטורית, 1י —^״י

נצר. משה עומד מימין החייכניות. ההבעות את לעצור מנסים כשחבריו

 מבולבל בנאום פיקודיו בפני מופיע דיין משהמדבר! מ׳ תראו
 מהסימנים חרד הוא כי השאר, בין טען בו ונרגש,

 כאילו הבאה• המילחמה מפני המשוחררים החיילים ובקרב בנוער הירתעות יש לפיהם
 ואילו גז, מתילדה ח״כ נראית מימין אלה. תופעות ביצירת חלק לו אין

 רפ״י. מטעם העבודה מיפלגת מזכ״ל סגן נצר, משה של מזכירתו בטי, יושבת משמאל
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עי גלי, כישאלקנה האמת, רגע זה יה ך*
 התעשיה דובר וכיום לשעבר תוגאי 1 ן

 חברי דברת־!בכנס את לשאת קם האווירית,
 בפאתוס העבודה. מיפלגת במרכז דפ״י
 הראויות המילים את בורר כשהוא רב,

 קום ״מאז גלי: אמר היסטורי, למעמד
למו כך כל רבים חיכו לא מדינת־ישראל

כל־כך...״ מעטים של פיהם צא
 במוצאי־שבת שנאספו חבריו, ■כתשעים

העבו מיפלגת ■בנין של השלישות בקומה
ש אחרי בתל־אביב, הירקון ברחוב דה

 (״המפא״יגיקים ברגל לשם לטפס נאלצו
שהמע כשהתברר העירו במעלית״ חיבלו

 מרוב חזיהם את הרחיבו התקלקלה), לית
 הם סוף־סוף שהנה חשו כולם גאווה.
 נשואות כולה המדעה ועיגי לחשובים הפכו

 אלה ברגעים לקבוע בידם שכן אליהם.
 או לשבט מדינת־ישראל של גורלה את

 ב־ דיין עם להתקיים תמשיך אם לחסד:
בלעדיו. או שילטון
 בבת שרוקן דיין משה דווקא זה והיה

 אלקגה שניסה מהבלון האוויר את אחת
 לסדר אפשר ״אולי כשהעיד: לנפח, גלי

כךן״ כל מעטים של יהיה לא הפה שמוצא
 עשרות אותם יכולים כן, פי על ואף
 בלתי רובם אפורים, עסקנים של מעטות
הצ הם אחת: בעובדה להתגאות ידועים׳

 שום כה עד הצליח שלא מה לעיסות ליחו
להת לגרום — בישראל אחר ציבורי כוח

מאיר. גולדה של מוטטותה
מה שלא כאילו שנראה מחזה זה היה
הסור האבסורד במחזה אולם הזה. עולם

 לעיניהם חודשיים מזה המתחולל יאליסטי
כאי שנועדו אלה בידי ישראל אזרחי של
 את להנהיג העליונה ההשגחה בצו לו

 כראוי שהשתלבה סצינה זז היתה העם,
הכללי. התעתועים בחיזיון

 ונגד בעד
פילוג

 קב־ מתוך לפתע צץ קיים, שאינו כא •1*
 החצוצרה לתקיעת הפוליטיים רותיו *0

 של הבקבוק מתוך הג׳ין וכמו המנהיג, של
אי ולהלך להתנפח החל מבגדאד, הגנב
 העיר היבשות,״ העצמות חזון ״ממש מים.
 ההתלהבות רוח למראה העיתונאים אחד

מנו הקטנים, בעסקנים שאחזח המהפכנית
 לפתע שנקראו העצמית, החשיבות פחי

היסטורי. משפט לחרוץ
 קיימים היו לא הם שבועיים לפני עד

 על לדעתם אותם שאל לא איש בכלל.
לאו חירום ממשלת או מיעוט ממשלת

 בדעתי העלה לא גם מהם איש מית.
 של כהונתם בהמשך לפקפק או לערער

 שתקים בממשלה פרם ושמעון דיין משה
מאיר. גולדה
ה הכפפה את דיין משה זרק רק אבל

מכ כשהוא הפוליטית, לזירה שלו פרטית
 גזעקו הבאה, בממשלה יותר יכהן שלא ריז

ה רפ״י, של הרפאים ורוח כולם פתאום
 דיין, מאחורי מדברת כמקהלה מהדהדת

למציאות. שוב הפכה
 של הפוליטי הצבא חיילי אלה היו
 שלהם הכוח שתחושת דיין, משה
 הכאריזמה בצל מהסתופפות ■תמיד נבעה

או לשמוע היה צריך הג׳ערץ. המנהיג של
בשבו לו שקדמו ובכנסים זה, בכנס תם

 מסוג שתופעה להאמין כדי האחרונים, עות
אפשרית. עדיין זה

ה מעצם בהם שאחזה הקודש חרדת
 דיין, עם אחת במחיצה בצוותא ישיבה

 בהם להתיעץ כדי אותם כינס שכאילו
ש פעם בכל ההתרגשות בקולם! ולשמוע

ול ״מושה״ בשם לדיין לקרוא להם ניתן
 לא עצמם שהם עד ״שמעון״, בשם פרס

 לבדיחה. עצמם את הופכים הם כי הרגישו
ה אחד התלהב למשל, הוויכוח, במהלך
רוצה ״ואני שאמר: כך כדי עד נואמים

 של בידיו מוחזקוק״ח מצע
הרי ספרי סופר

 ישיבת במהלך בר־זוהר, מיקי הד״ר גול,
הראל. אהרון מציץ כשמאחוריו רפ״י, חברי


