
- הפרווה על ביניהם רבי□ הוג״דים
ח׳ עדיין מיפלגת־העבידה של הדוב אך

הדוב. עור את חלקים ף{
 ב־ מנחת מתמוגגים כבר הציידים ■)4

ב מתפאר מהם אחד כל מסיבת־הניצחון.
 מתגאה האימתנית, החיה בהפלת חלקו

 מיד עובר היין גביע ובזריזותו. בגבורתו
בכלל. מתנשאים עליזים ושירי־צייד ליד,

 חלוקת- על הוויכוח מתחיל כך כדי תוך
פר לו ויש גדולה, חיה הוא הדוב השלל.

 אחד וכל רבים, הציידים אבל גדולה. ווה
 מחצית לפחות לו שמגיעה מאמין מהם

 מתחילות כבר פה־ושם המפוארת. הפרווה
ויי בזעם, מורמים הקולות קטטות, לפרוץ

רעהו. על איש יתנפלו שהציירים מאד תכן
אחת: צרה רק יש י

ניצוד. לא עדיין הדום
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קשה. במצב שרויה יפלגת״העכודה >1*
בעיתונות. הכותרות כך על מעידים

ברחוב. השיחות דעת־הקהל, מישאלי
? אחרת להיות יכול ואיך

כראוי. מתפקדת אינה הממשלה
 את בריצתה ובולעת דוהרת, האינפלציה

העובד. של עמלו שכר
 קיום להבטחת מספיקות אינן המשכורות

הש שביתות, פורצות המשק וברחבי הוגן,
נגדיות. וסנקציות סנקציות בתות,

 במר- אשר הגדולות, פרשוודהשחיתות
 מיפלגת- של בכירים אישים עומדים כזן 1

האזרח. את מסעירות העבודה,
ומרוס שסועה עצמה מיפלגת־העבודה

 השינאה זה, עם זה מסוכסכים ראשיה קת׳
טו חלקה כל אוכלת חבריה בין ההדדית

 בקירבה מתרוצצים וסיעות אישים בה.
מסוממים. עכברים כמו

 מיפלגת־העבודה — ספק אין
ה כבחירות להתמוטט עשוייה
 יצטרכו שהציירים מכלי כאות,
הרכה. לטרוח
:תנאים בשני

, ת י אש מייד. תתקיימנה שהבחירות ר
, ה י נ  יעמדו אכן הנ״ל שהנושאים ש

במרכז־הבחירות.
ה התנאים ששני לוודאי קרוכ

יתמלאו. לא אלה
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 אמורות התשיעית לכנסת כחירות
 חודשים. 11 בעוד להתקיים 1 1 נ
 הרכה, זהו ישראל, של כנסיכות 1

זמן. הרכה
 של סכיניהם עלולות חודשים 11 במשך

 עלולים הציידים להחליד. הציידים מרבית
עצמם. את בשגגה, לפצוע,

 לעבור מאד קשה מיקצועי לפוליטיקאי
שטויות. לעשות מבלי ארוכה כה תקופה

 לחובבנים הדבר קשה וכמה כמה אחת על
 לנוע הנאלצים נסיון, כל חסרי שאפתניים,

 אל למשוך כדי הזמן, כל ולדבר העת כל
תשומת־לב. עצמם
 שקיבלו החדשות, המיפלגות מן אחת כל

 מלא לשק דומה הצייד, מלאכת את עצמן על
לריב. עלולים בשק חתולים חתולים.

 את כיחד להחזיק ניתן זמן כמה י
למשל, ידין, ייגאל של רשימתו

 קטטות, מריבות, כה שיפרצו מכלי
 11 כמשך פעמים כמה ז פילוגים
 וגופיפים גופים יכולים חודשים

ז ולהתפלג להתאחד אלה
 הישנים הסופר־מארקטים מן להבדיל
לבו דומות החדשות הרשימות והמנוסים,

 צרה יש כאלה לבוטיקים אופנתיים. טיקים
 היא האופנה האופנה. בחוקי תלויים הם —

צדק. או באמנות יודעת היא אין הפכפכה.
מחסן־ הוא היום של האופנתי הבוטיק

 מבט מעיפות הגברות מחר. של הסמרטוטים >
ו מפהקות שלו, בחלוףהראווה משועמם

הבא. לבוטיק פונות
ייפת עוד חדשים כוטיקים כמה

הקיי מן כמה לבחירות? עד חו

הרגל? את יפשטו ייסגרו, מים
 בממלכתה כמו מהירה. ארץ היא ישראל

צרי בפלאות, בארץ בעליסה המלכה שלי
 להישאר כדי מאד מהר כאן לרוץ כים

מקום. באותו
 המצטלמים הגיכורים, הציידים

 ניצחון, של גאוותניות כפוזות כיום
ה כידם השלופה המאכלת כאשר

 חצי כעוד לגלות עלולים מורמת,
לעבר. ככר שייכים שהם שנה
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 בסוף תתקיימנה שהבחירות קוכע י **

בתחילתה? ולא ,1977

זאת. קוכע החוק
 הבחירות את להקדים ניתן החוק, פי על

ב שיתקבל חוק על-ידי :אחת בדרך רק
כנסת.

 ל־ מעסקנים. מורככת הכנסת
 סיכוי כל אין אלה מעסקנים רכים

 לדידם, הכאה. ככנסת גם להימצא
 השמינית הכנסת לפיזור הצכעה

 אין פוליטי. מוות פסק־דין היא
להכרי המסוגל כעולם כוח כימעט

עצמם. נגד ידיהם את להרים חם
 להחליט ראש־הממשלה יכול בבריטניה

 נוסע פשוט הוא הכנסת. פיזור על בעצמו
 לו חותמת וזו מלכותה, הוד אל הדר ברוב

 של הזכויות אחת זוהי המבוקש. הצו על
היש עמיתו אשר בריטי, ראש-ממשלה

בה. לקנא רק יכול ראלי
 מצב להיווצר יכול בישראל גם אמנם,

הכנ את לפזר אלא ברירה מותיר שאינו
ו מתפרקת, השולטת הקואליציה אם סת.
נו אחרת, קואליציה להקמת אפשרות אין
כאן? לקרות יכול זה האם אך כזה. מצב צר

 לחור חזר הוא אבל שאג׳ הל״ע עכבר
 וישאג החוד מן מחר ייצא אפילו שלו.
הממשלה. את להפיל כדי בכך אין שוב,

ל עשוייה המפד״ל פרישת רק
 את ולהכריח הממשלה, את הפיל

מוק כחירות על להחליט הכנסת
 סבי־ אינה זו אפשרות אולם דמות.

 לא היא תתממש, אם וגם רה.
 — מייד שניווכח כפי — תכיא
לציידי-הדוכים. ואושר כרכה
 תי- הפנימיות שהבעיות מפני ולא
ותחרפנח. תלכנה הן להיפך. פטרנה.
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 יותר עוד טובה סיבה לדוב יש ולס

עורו. על לשמור לקוות

 תתנהלנה, לא הכאות הכחירות
פנים. ענייני על לוודאי, קרוב
 תיפטרנה. הפנימיות שהבעיות מפני ולא

זמ לפחות אותן, לסלק אחת דרך רק יש
 כלכלית מנהיגות למנות הדרך: מן נית,

ש ומעשית, מוסרית סמכות בעלת חדשה,
 מיתקפה החלה שאכן הציבור את תשכנע
 האינפלציה, מיפלצות על ומרוכזת יעילה

ה והפער השחורה הכלכלה השחיתות,
חברתי.

 למיפלגת־העבודה אין הסימנים, כל לפי
 מכאיב ניתוח לבצע החשק או היכולת

הבעיות כל תישארנה לכן עכשיו. כזה

ציידי־הדובים. לשימחת כנן, על הפנימיות
 מפני במקומה. אינה זו שימחה אולם

 לנגד יעמדו לא אלה מכאיבות שבעיות
תקלפי. ליד הבוחר של עיניו

 לבעיות• אז נתונה תהיה דעתו
חוץ.

 האולקוס את לשכוח עשוי שאדם וכשם
 בכאב־שי־ לפתע לוקה הוא כאשר שלו,
 בעיות-הפגים תישכחנה כן — רצחני ניים

הצי לעיני תזדקר כאשר לגמרי, כימעט
 או שטחים להחזיר :הגדולה השאלה בור

לא?
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 שבראשית בכך ספק של שמץ ין ^
בינלאו מדינית יוזמה תתפתח 1977

 במרחב כמותם היו שלא בממדים מית,
.1967 מאז שלנו

 לתפקידה תיכנס חדשה ממשלה
 הוא החדש שר-החוץ בוואשינגטון.

 צריך שאינו ומנוסה, נמרץ מדינאי
 ההתחלה, מן הבעיות את ללמוד
 עתה זה שהגיע חובבן חיה באילו

 על יתר כמערב־התיבון. מעיר-שדה
היו שר-החוץ מידי יקבל הוא כן,
 פתיחת שיאפשר מובן, תיק צא

מיידית. יוזמה
 למען כביר לחץ מופעל ארצות־ערב מצד
 מצריים, בדחיפות. יוזמת־השלום חידוש
ב כולם לוחצים ואש״ף סעודיה סוריה,

הסי ״חזית של המדינות מצד זה. כיוון
 ברית- גם לכך. פעילה התנגדות אין רוב״

 למראה מאושרת שאינה אף המועצות,
 תפריע לא אמריקאית, כולה שהיא יוזמה

משלה. סיבות ביגלל זה, למהלך כנראה
 אנדרלמוסיה שהכניסה מילחמת־לבנון,

 ובמהי־ במפתיע, חוסלה הערבי, למחנה
זו. אפשרות לקראת רות־ישיא,

יוזמות־שלום לפני העיקרי המחסום

 של בעמדתה כה עד טמון היה יעילות
 ועדינים, גלויים בלחצים ישראל. ממשלת

בטכסי אינסופיות, מתוחכמות בתחבולות
ממש הצליחו והסחה, והשהייה הטעייה סי

 כל את להחניק ורבין גולדה אשכול, לות
באיבן. יתמוודהשלום

ליש כדאי כי שסברו מפני זאת עשו הן
 ההסדר את ולדחות בשטחים, להחזיק ראל
שאפשר. כמה עד

 מטעמים גם זאת עשו הן אכל
מדיניות-פנים. של

 בהכרח שיכלול הסדר, כל כי האמינו הן
 ל־ למיפלגת־העבודה יזיק שטחים, החזרת

הקלפי. ייד
עתה. השתנה זה שיקול
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 של הצלתה כי מאמין רכין צחק ^

ל ביכולתה תלוייה מיפלגת־העבודד,
 לנושאי- מנושאי־פנים הבחירות את העביר

בכך. צודק שהוא ספק אין חוץ.
ה המחסום את יפרק הוא לכן

ההת את כה עד שעצר ישראלי,
 את וידליק ההסדר, לקראת קדמות

ברמזור. הירוק האור
ל רציני משא־ומתן יתחיל 1977 באביב

 תוך יסתיים כי להניח קשה הסדר. מען
 יכול הוא לבחירות עד אבל חודשים. כמה

רא הסכמה בצורת פירות, כבר להניב
הס עדיין תושג לא אם וגם כלשהי. שונה
 לנגד יעלה הוא מוחשי, נושא על כמה
 של התמונה את הישראלי הבוחר עיני

הסדר-שלום. לקראת נמרצת התקדמות
 היא הברירה כי לחלוטין אז ברור יהיה

 החזקת- ובין שלום-תוך-החזרת-שטחים בין
שי שאלת־גורל, זוהי שטחים־בלי־שלום.

הפרי הבוחר גם עליה. להשיב הכרח היה
 ה״פני- בעיותיו כל כי יבין ביותר מיטיבי
 בגובה וכלה באינפלציה החל — מיות״

 לבעייה בתשובה תלויות — מס־ההכנסה
זו. ״חיצונית״

 למישאל- אז תהפוכנה הבחירות
מפו הצעת־הסדר על לא אם עם,

 הנכונות על לפחות הרי רטת,
 הכלליים שהקווים להסדר ללכת

 מיפלגת■ באופק. יסתמנו שלו
 אני רק לבוחר: תגיד העבודה

 הליכוד כזה. הסדר להשיג יבולה
 להפיל יכול אני רק לבוחר: יגיד
כזה. הסדר ולמנוע הממשלה את
 להכרעה. המרכזי הנושא יזדה זה

 כי הוכיחה הסדר־הביניים של הדוגמה
 אזרחים של גדול רוב בישראל עדיין יש

 מילחמה מפני והסולדים בהסדר, הרוצים
 למלא יכולה השלמה ארץ־ישראל נוספת.

 הציבור הכרעת אבל בזעקותיה. החלל את
הקלפי. ליד דקה, דממה בקול מתגלית

 תתפרק אם ייווצר מצב אותו
הבחירות. ותוקדמנה הממשלה,

 אם רק לקרות הדבר יבול שראינו, כפי
 רק תיתכן כזאת פרישה המפד-ל. תפרוש

לק הממשלה תתקדם אם אחד: במיקרה
 מ- גוש־אימונים את שיעורר הסדר, ראת

 לפרוש. המר זבולון את ושיכריח ריבצו,
 הבוחר אל מיפלגת־העבודה תלך אז גם

 וענייני — השפוייה הפשרה דגל כנושאת
ביום־הבחירות. הוויכוח במרכז יעמדו החוץ
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 המיפלגות כל של מצבם אז יהיה ה

? לבקרים הקמות החדשות, *■)
 ולשאת מאוחדות, להישאר יכולות הן

 על מדברים עוד כל רק ברמה, דברן את
 אולם ושיטת־הבחירות. וריקבון שחיתות

שההכ ברגע תשתתקנה או תתפרקנה הן
חיים־ומוות. של בעיות על היא רעה

 ונער וכבש, זאב גרים ידין ברשימת
רובינ אמנון כמו פשרן בם. רועה קטון

 סופר-סיפוחיסט עם בצוותא רועה שטיין
בהכ תתנפץ זו אידיליה זורע. מאיר כמו
 ההסדר. בעיית של המחלוקת סלע אל רח

 החדשות המיפלגות בכל קיים דומה ומצב
הבעייה. מן המתחמקות האחרות,

 רצינית בשורה בפיו שיש מי רק
 לכעיית־יסוד הנוגעת ורלוונטית,

כיום־הכחירות. יישמע זו,
 שלא הציידים לכל מציע אני כך משום

עור־הדוב. את עדיין 'לחלק


