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 במוחו השבוע התחולל מה לדעת היה יכול לא יש ^
£ רבין. יצחק של \

 רבין יצחק רוצה ממשלה איזו לנחש רק היה אפשר
 מיבחר אותו אבל להקים. ייאלץ הוא ממשלה ואיזו להקים,

 עמד הממשלה, להרכבת המועמד בפני השבוע שעמד אפשרויות
אזרח. כל בפני גם

האי והסיכויים יחסי־הכוחות החישובים, השיקולים, כל
תי ניסיון כל היה כן משום לכל. וידועים גלויים היו שיים

 הנתונים במיסגרת ממשלה להרכיב אזרח, כל של אורטי,
 יכול ואחד אחד כל רביו. יצחק של כמו בדיוק טוב הקיימים,

 שעשו מה גם וזה כראות-עיניו. ממשלה לעצמו להרכיב היה
 :הניחושים במישחק שיחקו הם ישראל. אזרחי מרבית השבוע

רביןן יצחק שירכיב החדשה הממשלה של פניה ייראו כיצד
 לדעת היה אי״אפשר זה. מישחק לגבי נעלמים כמה היו

 :החדשה הממשלה תורכב קואליציוני בסיס איזה על בדיוק
 בפנים אלוני שולמית של רשימתה ;בלעדיה אי המפד״ל עם
 לגבי בחשיבותם מישניים היו אלה נעלמים אן !בחוץ או

 התמונה את להרכיב היה ניתן הפוליטי. (פאזל) התשביץ
אם לדעת מבלי גם שלה, הקטועות הפיסות מן הכללית

 איזה או החדשה, בממשלה המפד״ל את ייצג חזני מיכאל
רפאל. יצחק יקבל בכלל, אם תיק,

 רעננה ממשלה להרכיב צריך רביו :ברור היה היסודי הנתון
מי ועם ומעוררי־אמון, חדשים פנים הרבה עם האפשר, ככל

ממ עם בעקיפין, או ישירות, הקשורים אישים של נימום
המחדל. שלת

 שהם ספק כל עוד היה לא לפחות, שרים,׳ שלושה לגבי
 וישראל דיין, משה מאיר, גולדה :החדשה בממשלה יכהנו לא

 של כהונתם המשך מעל סימן־שאלה ריחף זאת לעומת גלילי.
 שרים שהיו אבן, אבא אלון, יגאל ספיר, פינחס כמו שרים

 או זו בצורה קשורים מאיר, גולדה של בממשלתה בכירים
 ישירה אשמה בהם נמצאה שלא למרות במיטבחה, אחרת

המילחמה. למחדלי
 אינו רבין בזה. זה קשור היה אלה שלושה של גורלם

 כשר״האוצר, בממשלה ספיר את להשאיר לעצמו להרשות יכול
 הקשים והיחסים האישית האיבה למרות אבן, אבא את לסלק

 נשארים. שכולם או — הולכים שכולם או ביניהם. השוררים
אותו מצרפים כאילו הדבר ייראה יילד, מהם אחד רק אם שכן,
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במדינה
הע□

ב העצנלאוח יום צו הע
 הזיכרון יום אב?

 עז 7י8הא
העצמאות שימחת

 ניראו וכיכרותיה ישראל ערי רחובות
 אבל חגיגית. למסיבה שהוכן אולם כמו

 אזרחי — האורחים באו. לא האורחים
לח נהגו המדינה הקמת שמאז — ישראל

ל המונית ביציאה יום־העצמאות את גוג
 ״כיכר- בין בחמולות בנדודים רחובות,
 בפטישי״ בהקשד. למישנה, אחת ׳שימחה״
 בבתי" ,ובישיבה הראשים על פלסטיק

 העצמאות יום את לבלות ביכרו הקפה,
בבתיהם. :בישובה המדינה של 26,־ד

 גרם מה ולתהות לחקור צורך היה לא
 מתייחד כולו העם היה שנה מדי לכך.

 יום ערב ביום־הזיכרון, מילהמותיו חללי עם
 צפירת״ רק היתד, לעת־ערב, העצמאות.

 לבין האבל בין מבדילה יחידה אזעקה
והספונט המאורגנת ההמונית, ד,שימחה

ישראל. שבחגי החדש את שאיפיינה נית
 יום־העצ־ על יום־הזיכרון האפיל השנה

 האבל את לקטוע היה ניתן לא מאות.
 עדיין היו הפצעים אחת. בצפירת־אזעקה

 מדי. והמוניים מדי כואבים מדי, טריים
הרמ מסע־הסברה. בשום צורך היה לא

 רחובות אל נעימות־ריקודים הזרימו קולים
 כמה שקישטה החגיגית והתאורה ריקים,

 לסעודת כתפאורה נראתה הכיכרות מן
אבלים.

 פולחן־המתים המוות. של המיתוס
 המיתום לשיאו. השנה הגיע ישראל של
 הוא גרידא. זיכרון מגדר חרג המוות של

היומ מהמציאות ולחלק ביותר, מוחשי הפך
 היו לא המילחמה שחללי כיוון זאת, יומית.

 אלא בעבר, הקשור מסרים לתאריך שייכים
חגי תוך אל ומתמשכת ההולכת לרשימה

ולאחריהן. העצמאות גות
למתים, החוב־של־כבוד לפרעון מעבר

 כש־ כולה, המדינה חלק השנה נטלה בו
עצ ואת בתי־העלמין את גודשים רבבות

 זה עצוב ביום חיה נדמה הזיכרון, רות
 הרבה רבה, בתשומת־לב זוכים המתים כי

החיים. מאשר יותר

מדיניות
ש ד הולכב דו  הג
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— ממשלה אץ
איכפת לא להגרי

למכ דומה קיסינג׳ר הגרי של מסע :כל
גדול. בש

 מפוצצים התוואי, את מכינים תחילה
 באספלט הקרקע את מפסים הסלעים, את

 המוכן, ,אל המכבש בא אחר־׳פך וזפת.
 את ומשלים הוא הדורסני !מישקלו ובכוח
הדרך.

כה הכל הוכן הפעם גם כגלגל. יתד
לכה.

הג הסלע את לפוצץ צורך היה תחילה
 אץ שעברה בפעם גרומיקו. ביותר: דול

 החצובות־ הפנים בעל הסובייטי, שר־החוץ
 מרב, לבירות קיסיגג׳ר בעיקבות באבן,

ה עמיתו של בגלגליו יתדות לתקוע כדי
אמריקאי.

ה לעצם מתנגדת ברית־ד,׳מועצות ■אין
 לכך בהחלט מתנגדת היא אבל הסדר•

 האמריקאים בידי מנוף ישמש שההסדר
 ירה-הדבש הערבי. העולם מן אותה לסלק

 הדאיג וקיסינג׳ר אל־סאדאת אנוואר של
 הנשיא של החדה התפנית ומאוד. אותה

 חששותיה את אישרה ׳מוסקבה נגד המצרי
ביותר. החמורים

 קואליציה קמה הסובייטים עיני לנגד
- חדשה עויינת  ריאד־קאהיר־אל־ ציר י

דמשק. אל גם להגיע שעמד !דיר,
 זו אפשרות למנוע בדי קטנים. כלים

המ הם ישן. מישחק על הסובייטים ,חזרו
 דחפו ונשק, כבוד ׳סוריה נשיא על טירו
הופ !סוריים !חיילים קיצונית. לעמדה אותו
בצפון. הגבול לחימום עלו

 קשה לוחם, אחד ערבי צבא כאשר
 מנגד. לעמוד מדינות־עדב לשאר מאוד
פי לכל קרני־חום ומקרינה קיצונית גישה

 ל־ ,לעיראק ובייחוד הערבי. העולם נות
 ולקבוצות־מיעוט ללוב הפלסטיני, ׳מחנה

אחרות. בארצות קיצוניות
ישראליים חיילים נהרגו זה במישחק


