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 מפני אולי אלקטרונית. וחשיבה מהירה תפיסה בעלי אנשים עט לשוחח שנעים מפני
מטבעו. אופטימיסט אוהב־חיים. אדם שהיה

 לדברי מקשיב שאינו פנים ומעמיד יושב היה הוא בכנסת. מהצגותיו תמיד נהניתי
 מגלה או באי־דיוק, הנואם את ותופס מזנק היה לפתע אך ישן. פני העמיד לפעמים תוקפיו.
אחת. בקריאת־ביניים בורותו

להשיב. הדוכן על עולה ספיר היה הצדדים, מכל הותקף שבו כללי, ויכוח בסוף
 גופותיהם את ורומס בדרכו, שניקרה מי כל נוגח אנה־ואנה, אץ בזירה, לשור דומה היה אז

רפ״י. אנשי בלטו אלה בין במייוחד. תיעב שאותם ח״כים אותם של
 פעמים צצה היא הקטן.״ השחור ״הפינקס אגדת את שנא כייחוד

רכות.
 טובות. לעשות למי רושם הוא ושם קטן, פינקס בכיסו מחזיק נאמר, כך ספיר,

 להוכיח כדי כיסיו, תוכן את לעיני, למעני, רוקן פעם זה. פינקס ראיתי לא מעולם
 פירוט ובה מדי־בוקר, מזכירתו, לו שהכינה רשימה רק בכיסו היתה כזה. לו שאיו לי

היום. פגישות כל של
 פגעה שהיא מפני אודי זוז מאגדה דווקא כד־פך נעלכ מדוע

 כדי פינקס, לשום זקוק היה לא ספיר שדו. הפנומנלי ככושר־הזכירה
לתת. ולמי לקחת ממי לדעת

 מתקפל והוא פוליטית, ויכולת
עושים. שהם כמה שדם כדכ

המאמינים ה״ניצים״, עם

 של מעמקיה את עיני במו דאיתי פעם גולדה. לעומת ספיר של חולשתו גם מכאן
 בעיית אז עלתה בדר־עופר״. ״חוק סביב הציבורית הסערה בשיא היה זה זו. חולשה
 המיועדים הקורבנות בכנסת, הקטנות הסיעות כי נדמה והיה חדש, נשיא של בחירתו

קציר. אפריים של בחירתו את למנוע מסוגלות בדר־עופר, של
 כל את פיתחנו שבה המאראתונית הישיבה בהמשך הלילה, של הקטנות בשעות

 אמרתי המליאה. אולם בשולי בספיר נתקלתי שלנו, הפרלמנטריים הטכסיסים אוצר
 את ורשם פתק שלף לנו, יש קולות כמה שאל הוא קציר. בחירת את שנמנע לו

 עקרונית התנגדות לנו שאין אמרתי צודק. שאני הוכיח האלקטרוני החישוב המיספריס.
 שספיר ידעתי בדר־עופר. קנוניית תחוסל אם בחירתו את לאפשר מוכנים ואנחנו לקציר.

 הפרטים על להסכמה הגענו דקות כמה תוך וחרות. מפא״י של זו שפלה לקנונייה בז
הסכמתה. את להשיג כדי הכנסת, בבניין השנייה בקומה שישבה לגולדה, הלד הוא המעשיים.

 העיוורת שינאתה מול אהד. אדם כאילו — חזר שעה דכע כעכוד
 נשאר הנשיא:״) יהיה מי לנו יכתיכו לא ותמיר (״אכנרי גולדה של

הגננת. כפני ילד כמו התקפל הוא חסד־אונים.
 לקנות כדי פורוש, מנחם את ומזעיק הטלפון אל ניגש נפול־פנים, אותו ראיתי

קציר. את לבלום שיכלה הקטנות הסיעות בחזית בגידתה את מיליונים. כמה תמורת מאגו״י
 האגדתי כוחו ראש־ממשדה. יהיה לא ספיר כי ידעתי רגע כאותו

אחד. מסויים לשטח מוגכד היה

אצו סרט של!
ד לא דוע פ  בשתי גולדה? אחרי או אשכול, לוי אחרי ראש־הממשלה ספיר ה

בו. רק תלוי היה זה קושי. בלי התפקיד את לקחת היה יכול הפעמים
 הוא השילטון. לתפיסת סודית תוכנית לו וייחסתי בהלצה, אותו, עקצתי פעם לא
 לכך. שאף לא שבאמת שהשתכנעתי עד בתוקף, תמיד הכחיש

? מדוע
 החוץ שענייני מפני האחריות, מפני פחד ספיר כי סבור אני

 כולה צמודה היתה שלו תשוקת׳־הכוח אותו. עניינו לא והכיטחון
כמצביא. או כמדינאי עצמו את דאה לא הוא לכסן!; למיספרים,
כאיש כלומד היונים, גמלו נודע הרי ספיר מוזר. נראה זה לרבים

■ ו 1 ,1 — - - — - ״ - ■ נ ׳11 נ ו1\ נ 1 1 ו • י י >- - ׳ ׳ ״ - ׳ יי• ״ - ׳ י1׳ *- י - • י י י

 על כאשר הקטנות, הסיעות ושאר תמיר שמואל אבנרי, אורי עם ומשחק שולחן ליד יושב
החדר. לתוך סורצת שוטרת בדמות גולדה קציר), (אפריים ^צ׳לסקי השטר מונח השולחן

 אכל ולערכים. למדינות־־העולם כיחס גם מגובשת פוליטית תפיסה כעל
למראית־עין. רק היה זה

 מעופפות צלחות לגביו, להיות, יכלו מדינות־ערב ערבים. בענייני דבר הבין לא ספיר
אחר. מכוכב

 נטלתי בחו״ל, עבד־אל־נאצר גמאל של איש־אמונו עם ארוכה שיחה אחרי פעם,
 של (הסכמתו סנסציוניים דברים לו סיפרתי ספיר. עם להיפגש וביקשתי יוזמה לידי

 בפרוטרוט שהגדירם בתנאים ישראל, עם מרחיק־לכת לשלום ימיו, בסוף עבד־אל־נאצר,
 אלה לבעיות מודע ספיר כי לי נסתבר השיחה במהלך באוזני). שהושמע בסרט־הקלטה

 מומחינדבגרוש של לדבריהם והמקישיב עיתוני־ערב הקורא ברחוב, אזרח כל כמו בערד
 נועזת מתוכנית ולא־כלישכן כלשהי, מגובשת מתפיסה מאוד רחוק היה הוא בטלוויזיה.
חדשה.* למדיניות
 חוץ המילחמה. תעלה מה וידע הביטחון, הוצאות את ששילם מפני יונה, היה הוא

 כל מפני וחשש בארצות־הברית, המדינה תלוייה כמה עד אחר אדם מכל יותר ידע מזה
זה. ייצג אשר בכל ומאס דיין, את שנא מזה חוץ עימה. לעימות להביא העלולה מדיניות

מספיד""למדיניות. בסיס זה אין אבל — וחשובים לגיטימיים שיקולים שלושה הם אלה
רצינית. מדיניות־שלום תיתכן לא הערבית׳ לבעייה וחיובית יסודית חדשה, גישה בלי

 לספיר גם כודו, וכמימסד כמערך כמיפלגתו, ה״יונים״ דרום כמו
מוסרי תוקף הזה המחנה לכל אין כך משום כזאת. גישה היתה לא

 של לחיסולו בדרכים יותר הרבה מעוניין שספיר לי נראה היה השיחה במהלך *
 מייואש, השיחה, מן יצאתי כאשר הערבים. עם דו־שיח להשגת בדרכים מאשר דיין, משה

!״ ראש־ממשלה לעולם יהיה לא ״הוא :בשיחה עימי שהיה זיכרוני, לאמנון אמרתי

כדורים!וצצים
שר ף!*  מתה ואבן, דיין גולדה, של לגלות מרצון ויצא השילטון, על ספיר וייתר א

השיטה. גם
כד את כאוויר זחזיקמסו אינו כיותר זגאיני• ,**•,י* נ•
 מוכי־ ספורות שניות כעכור הזירה. את עוזכ עצמו כשהוא הזוהרים,

זה. אחר כזה ולהתפוצץ, הארץ על ליפול הכדורים רהיט
 יישב ספיר קודם. כמו יימשך הכל כי בו תלויים שהיו האנשים אלפי חשבו אולי
 את עוברים המיליונים מן הרבה ממילא, בסישחק. ימשיך ושם בממשלה, במקום בסוכנות,
גבולות. החוצים הסוכנות, של החשוכים הצינורות

הלך. לא שזה מסתכר
 מחדש, התחתן הוא במישחק. להמשיך לו ושנמאם התעייף, עצמו שספיר ייתכן

 הסוכנות. לענייני רק להתמסר באמת שרצה ייתכן במישפחתו.* טרגדיות של שורה אחרי
 קבוצת־ההנהגה שכל אחרי בייחוד מרחוק, העניינים את לנהל אי־אפשר כי גם ייתכן

המקומות. את תפסו חדשים ואנשים נפלה, הוותיקה
 מתחת מנועים. כלי מטוס קטר. כלי רככת היא ספיר כלי השיטה

 כלי אלקטרוני. מחשכ לא רגיל, מוח חכוי רכינוכיץ יהושע של לקרחת
 מי אין לארץ. מארץ להכרה, מהכרה מיליונים לגלגל אי־אפשר ספיר

 של מידותיו לפי שנוצר זה, פסנתר של המנענעים על לנגן שמסוגל
כילכד. אהד אדם

 מתקפלים, בנקים המערכת. של שונים חלקים מתמוטטים זה אחר בזה מתפרק. העסק
של בצריחים חשופים נשארים ספיר של נאמניו מתגלות, שערוריות נחנקות, חברות
____לתפקד. חדל המפא״יי הגוש של המנגנון אזל. שלהם שהדלק טנקים

 תישאר האם בלעדיה? להתקיים מסוגל ספיר, בשיטת שגדל הלאומי, המשק האם
הספירי? הגוש של המוצק הגרעין בלי קיימת, מיפלגת־העבודה

השיטה? עם יחד והפוליטית הכלכלית המערכת תתמוטט האם
 בדרך היה לאחרונה, עליו כששמעתי אבל עצמו. ספיר של דעתו לשאול היה מעניין

למונטווידאו. יוהנסבורג ביו

רעשות לעשות, לעשות,
 להוסיף. מאד מעט רק נותר חודשים. שמונה לוני שנכתבו הדברים כאן ד **
 כתוך — והשיטה האיש — ספיר את להעמיד הדין מן אולי <

יטלו. הנכון ההיסטורי הקשר
 מילחמת* אחרי מייד בן־גוריון, דויד של ההמונית העלייה בעידו וצמח גדל ספיר
 מכל ומארצות-ערב, מאירופה מייד. יהודים, המוני להביא :ציווה בן־גוריון העצמאות.

 ואקולוגיה. ושיכון פרנסה של שאלות לשאול מבלי יהודים, ממנו להביא שניתן מקום
מדע־כלכלה.״ קיים ״לא :כידוע שאמר, האיש היה בן־גוריון

 :היה העיקר אלה. להמוני־יהודים פרנסה למצוא הוטל ספיר ופינחס אשכול לוי על
 המקומות, ובכל הסוגים מכל מיפעלים הוקמו כך משום מייד. מהר, מקומות־עבודה, ליצור
 שום בלי זה כל שיכונים. ולאחר־מכן מעברות, הוקמו הנוף, ברחבי עיירות־פיתוח נזרעו

 בטווח התוצאות על לרגע אף לחשוב בלי ריווחיות, של חשבונות שום בלי תיכנון,
 לשאול מבלי וכסף, עידוד לו ניתנו — מיפעל להקים שרצה מי שנה. עשרים או עשר של

אישית. והחלטה פרטית התרשמות פי על כלכליים, קריטריונים בלי שאלות, הרבה
ויעילים, טובים יהודים היו המקבלים מן חלק נכשלו. חלק הצליחו, הדברים מן חלק

 היה העיקר חשוב. היה לא ההבדל וספיר, אשכול בשביל ורמאים. גנבים היו חלק
להקים. להקים, להקים,

— הזאת האסכולה בתוצאות שנים עשרות הרבה־הרבה תתחבט עוד המדינה
 או שיגשוג של זרע שואה, או מזהיר מיפעל זה היה אם לקבוע ההיסטוריון יוכל אז ורק
פורענות. של זרע

 נשארה והיא אתגר, על כתשוכה אז, נולדה ספיד של השיטה
 הלאו• — החדשים והאתגרים מזמן, השתנו האתגרים כאשר גם קיימת

חדשות. תשוכות חייכי — והסוציאליים מייס
 משום בשילטון. מדי רב זמן נשאר עמיתיו, כמו צמח. שבו לעידן שייך היה ספיר

 שהוא, אף — ששת־חימים שלאחר הטירוף שנות לשש האחריות עליו גם חלה כד
 ולשיכרון־ לסיפוחים הנקוט, לקו התנגד וגולדה, אשכול ממשלות של אחר חבר מכל יותר

 הממשלתית הבמה מן שיירד הצדק מן זה היה כן ועל בצמרת, שותף נשאר הוא הניצחון.
יום־הכיפורים. אנשי שאר עם יחד

כענק ניראה ככר השכוע, נפטר, כאשר אך שנה. רק עכרה מאז
•יי•-* יוד ר. .!ן -{ ■י ח,

לגיהנום. הלך שלא חושב באמת אני
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