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 שיחה כדי תוך במישרדי, היום, לאור 1 1
 חלום- לי היד. צעיר, גבר עם פרוזאית

בלהות־בהקיץ.
 מאישי־המדינה, אחד של בנו הצעיר,

 :בתום־לב ואמר כחולות עיניים בי נעץ
 יגיע שהליכוד לי איכפת ״לא

 להחזיק יוכל זמן כמה לשילטון.
 יגכר שנה חצי אחרי מעמד?

 תיפול ואז האמריקאי, הלחץ עליו
ממילא.״ הליכוד ממשלת
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:שלי הסיוט התחיל רגע אותו ף
־-----------*■ נערכו 1977 במאי 17ב

בישראל. הכלליות הבחירות
 מיפלגת־העבודה הופיעה אלה בבחירות

המערך. מן פרשה שמפ״ם אחרי לבדה,
 מג- 39ל־ ירדה מיפלגת־העבודה רשימת

המנדא שאר .40ב־ זכה הליכוד דאטים.
 — למיניהם הדתיים כלהלן: התחלקו טים

 רק״ח •6 — מפ״ם .8 — ידין מיפלגת .13
.3 :אחרים .5 — ול״ע שרון .6 —

 היתה לא הבחירות למחרת
לק אדא ברירה, לנשיא-המדינה

 ולהטיל בגין לחכר־הכנסת רוא
הממשלה. את להרכיב עליו

שה למומחים נדמה היה הראשון ברגע
להח יצטרך בגין וכי אפשרי, אינו דבר
 21 אחרי בבושה, לנשיא התפקיד את זיר
מדהים. תהליך החל ואז ימים. 42 או

ציבו פסיכוזה התחילה לפתע
 :היתה הגדולה הקריאה רית.

ל ההזדמנות זוהי שינוי: דרוש
 מפא״י: לשילטון קץ שים

 במע- פתחו והארץ עיתוני־הערב שני
 האירגונים זו. מטרה להשגת רכת־ענק

 ה־ על לחצים להפעיל התחילו הכלכליים
 כדי התארגנו קבוצוודאזרחים מיפלגות.
הגואלת. הדרישה את להשמיע
 ידין, ייגאל אל בגין מנחם פנה כאשר

 החדשה. במיפלגה כבירה תסיסה החלה
 תבעו במיפלגה השלמה ארץ־ישראל אנשי

 הלאומית. המטרד. למען הליכוד עם הליכה
 בשם זאת תבעו במיפלגה הימין ואנשי

 ידין לייגאל הוצעה כאשר הפנימי. השינוי
 כי קבע הוא סגן־ראש-הממשלה, מישרת

 הוא מיפלגתו שלמות על השמירה למען
ההצעה. את מקבל

 דומה. תהליך היה ול״ע שרון במחנה
 ולאנשי תיק־הביטחון, הוצע שרון לאריק

שמן. כלכלי תיק ל״ע
להח מפליגות תביעות הציגו הדתיים

 חבש בגין במדינה. הדתית הכפייה מרת
 כאשר ברצון. התביעות את וקיבל כיפה
 עליו איימו להתנגד, בורג יוסף ניסה
המיפלגה. מן בהדחה ובן־מאיר המר

היס שד באווירה התנהל זה כד
 שטיפת-המוח כאשר גוברת, טריה

הגדו כדי־התיהשורת של היומית
 שלא פסיכולוגי ללחץ גורמת לים

בפניו. לעמוד ניתן
הזהי האנשים החלו ובטלוויזיה ברדיו

 הקו את לשנות הנולד, את שראו רים,
 החדשות, גיבור הפך בגין לכך. בהתאם

 אופי לבשו המיפלגות מנהיגי עם פגישותיו
בק המקלטים מן נשפכו נאומיו דרמאתי,

ביום. פעמיים של צב ל בגין הודיע 12ה־ כיוס כבר
ממ להרכיב בידו עלה כי נשיא
 שד יציב רוב על שתתבסס שלה,

חכרי־כנסת. 615
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*  לת- הכל ציפו והלאה רגע אותו *
 לבוא. איחרה היא ארה״ב. גובת
 הוזמנה כאשר הגיע הראשון העימות

 מיש־ מול ז׳נבה, בוועידת להשתתף ישראל
רש נציגות שכללה מאוחדת, ערבית לחת
אש״ף. של מית

 ״כלומ־ באיצטדיון לאומה בנאום
או אלף 20 של קהל לפני פילר״,
 בכד חי בשידור ששודר הדים,

 הודיע והטלוויזיה, הרדיו תחנות
 לא ישראל עם כי ראש־הממשדה

 איר־ עם משא-ומתן לעולם ינהל
 ילדינו. דם שופכי המרצחים, גוני

בארצות- נזעמת תגובה עורר הנאום

 חיים בוושינגטון, ישראל שגריר הברית.
 ואנס, סיירוס שר־החוץ, אל הוזמן לנדאו,

 סיג- על המוחה איגרת מידיו לקבל כדי
 במקום בו השיב לנדאו בגין, מר של נונו

 שבו הזמן עבר כי ואמר בוטה, בסיגנון
 בין יהודים. אל כך לדבר הגויים יכלו

לעל שגלש ריב־דברים, התפתח השניים
אישיים. בונות

 הדברים על הגיבו ישראל עיתוני
 אנטי־שמיות ״הערות בכותרות:

האמריקאי:״ שר-החוץ בדברי
 בנאום בגין מנחם פנה היום למחרת

 לה וקרא האמריקאית, האומד, אל משודר
שהש האנטי־שמי ״הסיגנון להתקומם.נגד

 ארצות־הברית ברחבי בוושינגטון״. תלט
 בארץ הנשיא. נגד להפגין היהודים נקראו
הא המוסדות לפני סוערות הפגנות נערכו

נפגעה. האמריקאית והסיפרייה מריקאיים,
 מהלך נגד התריעו בישראל קולות כמה

 עוררו דבריהם למתינות. וקראו הדברים
מע־ הנסערים. הממשלה אוהדי בקרב זעם

 ישראל מדינת בין החמישית המילחמה
ואכז קצרה היתד, הערבי והעולם

 איש, אלף 80 נהרגו הישראלי בצד רית.
 בהפצצות־ שניספו אזרחים המכריע רובם

 וכבשו פרצו צה״ל כוחות אולם טילים.
ב במצריים, האדיב בשטח הרחק יעדים

 נכפתה ישראל על ובלבנון. בירדן סוריה,
 סובייטי אולטימטום בעיקבות הפסקת-אש,

 ביניבש־ בטילים ישראל בהפצצת שאיים
בה שאיים אמריקאי, ואולטימטום תיים,
טוטאלי. כלכלי חרם טלת

 שלט לתוקפה, הפסקת־האש נכנסה כאשר
 ודרום־לבנון, עבר־הירדן כל על צד,״ל
ודמשק. קאהיר במבואות ועמד

 אלף 200 לפני היסטורי בנאדם
 כמייו־ לכן• שהוכשר בשטח איש,
 לאומה בגין מנחם בישר הד,

 ובדם אלוקינו ״בעזרת כי ולעולם
 מלכות-יש- קמה בנינו־גיבורינו,

 רעכד ועד מצידון השלישית, ראל
ושום המידבר, עד הים מן סס,

ישראל מלבות הראשי: והרב ראש־הממשלה הנשיא,
 בד,פ־ נשרפו שלו ובית־הדפום הארץ רכת

 אחר בית־דפום שום ספונטאנית. גנת־זעם
 מעובדיו גדול חלק להדפיסו. הסכים לא

 העי־ מקו הסתייגו שבה עצומה על חתמו
הלאומי. במאבק המחבל תון,

בהסתד הבחירות התנהלו זו באודרה
 בוררות־ ברוב. הליכוד זכה שבהן רות,
לשביתות. קץ שמה חובה

 מיום גברה בישראל ההיסטריה
ה של התקיפות ההודעות ליום.

ונל כללית להסכמה זכו ממשלה
להת הציבור אל פנה בגין הבת.
 הממשלה, מאחרי אחד כאיש ייצב

 המיפלגה וארצנו״. עמנו ״למען
̂צאה הקומוניסטית  מחוץ אל הז

נעצרו. ראשיה דחוק,
 סודית ישיבה התכנסה 1978 בראשית

 אמר ראש־הממשלה בגין. של בלישכתו
 ארצות-הברית, עם ר,יחסים הרעת לאור כי

 והתחמושת הנשק מישלוחי הפסקת צפוייה
 אמר שרון, אריאל ,שר־ד,ביטחון משם.

ה העדיפות את לנצל יש זה שבמיקרה
הער על להנחית כדי לצד,״ל, שיש זמנית

 כוחותיהם. את ולהשמיד מונעת מכה בים
 כי אמר ידיך ייגאל ראש־הממשלד״ סגן

 הביא הוא ברירה. אין הנתונות בנסיבות
הקנאים. ממרד דוגמה

התקפת־פתע. עד הוחלט

יזיזנו:״ לא כעולם כוה
 בשתי הוחלף התיקווה, הלאומי, ההימנון

לירדן. גדות
 אמבארגו הטיל קארטר ג׳ימי .הנשיא

 בדרישה ישראל, על וכלכלי, צבאי כללי,
הופס .1967 ביוני 4ר,־ לקווי מייד שתחזור

האמ האוצר והמילוות. המענקים כל קו
היהו למגבית התרומות כי הודיע ריקאי

 מפטור עוד נהנות אינן המאוחדת דית
 אירגגז ארצוודהברית יהודי ממס־הכנסה•

 נפסקו אלה אך המוניות, הפגנות־מחאה
 מעוררות הן כי נתברר כאשר במהרה,

בתול לראשונה אנטי-שמיות, הפגנות־נגד
ארצות-הברית. דות

ה המיצרכים. כל קיצוב הונהג בארץ
 הספיק. לא מדרוט-אפריקה המאסיבי סיוע

 חמש של לתקופה הוארך גיוס־החובה
 חודשים לשלושה ושרוודז־,מילואים שנים,
 על חמורה פוליטית צנזורה הוטלה בשנה.

 ל- נשפטו אזרחים מאות כלי-התיקשורת.
 חוק של הסעיפים על־פי עונשי־מאסר

 בהלה זריעת האוסרים המדינה, ביטחון
צה״ל. של במוראל וחבלה

נו המצב הפך 1070 בראשית
 ב■ ההמונית התמיכה אודם אש.
התלהבות. לשיאי הגיעה בגין

 לנו אבל נגדנו, כולו ״העולם השיר
התחנות. בכל יום־יום שודר איכפת!״ לא

ה את נשא לונדון של בטיימס ראשי מאמר
 1135 151־301 ס0ז10 ין13>1? הנוקבת כותרת
ז״). ישראל של דעתה נטרפה (״האם

 העלה שבו יומי, נאום נאם בגין מנחם
 למען בקורבנות לשאת הצורך את נס על

 את הישוו ישראל עיתוני וארצנו. עמנו
 אלכסנדר — המצביאים לגדולי שרון אריק

ונפוליון. קיסר יוליום מוקדון,
 עד גדול נאום נאם ידין ייגאל

כ כוודאי שייזכר מצדה״, ״רוח
------------ההיסטוריה ספרי
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ה ל ף  כמה תוך עיני לנגד חלף ז
סי בהקיץ. חלום־ביעותים — שניות ^

, לבן־שיחי. כך על פרתי
 ?אפשרי זה האם
 מעין דברים מעולם. דברים קרו כבר

היהו בהיסטוריה פעמיים התרחשו אלה
 התמחותו בתקופת שנה, אלפיים לפני דית
 אירעו והם ידיך ייגאל הפרופסור של

 יעידו .20ה־ המאה במהלך אירופה לעמי
הכיבשנים. ושרידי בתי-הקברות כך על

ם א ה ה ל ז ו כ ת י ו ר ק  ל
? ן א כ

 האמריקאי הסופר כתב 30,־ד בשנות
 יכול לא זה בשם ספר לואים, סינקל
 דימיוני סיפור־בלהות זה היה כאן. לקרות

 בארצות- לאומני רודן של עלייתו על
 יכול שזה להוכיח נועד והוא הברית,
בארצות־הברית. גם לקרות

מו 20־,-ד המאה של ההיסטוריה ואכן,
 — המודרניים בזמנים גם כי בעליל כיחה
א ואולי ק ו ו  על המודרניים, בזמנים ד

המאפש שלה, היעילות מערכות־התיקשורת
 — שלמים עמים של שטיפת־מוחם רות

מקום. בכל אפשרי זה
 מילחמה ומצוקה, מתח של בתקופה

 עם. לכל לקרות יכול זה ומשבר,
ל זה ו כ ת י ו ר ק . ל כאן
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•  הזה התיאור לגבי הקובעת שאלה ך

 המיפל- תצטרפנה האם :כמובן היא, 1 (
בגין? מנחם בראשות לקואליציה גות

 תשובה כד מפני מזהיר אני
ייתכן. לא :האומרת פשטנית

 ישנם למשל, ידיך ייגאל של במיפלגתו
 ואין מצע, לה אין ומשונים. שונים כוחות

 של מיקרי די אוסף זהו קבוע. קו לה
 שנד שונות, השקפות בעלי שונים, אנשים

 גוף יחד. מלכדם ומעורפל זמני צב־רוח
המש למצבי־רוח במייוחד רגיש יהיה כזה

היס של אחד נחשול הציבור. של תנים
 כיוון. לכל אותד לגרור יכול לאומית טריה

 קנאים של גדולות קבוצות בו שיש גם מה
חברתיים. וריאקציונרים לאומניים

 מיפלגתו על עדיין שחולם מי הדתיים?
שפי משד. ישל והשפוייה המתונה הישנה,

 מיפלגה אותה באספמיא. חולם המנות, רא
 ומתגבשת הולכת במקומה מזמן. נעלמה

 וקנאית־קיצונית, דינאמית צעירה, מיפלגה
גוש־אמונים. הוא בה המניע שהכוח
 החזית בקרב גם פועל תהליך אותו

 תגבר מיבחן בשעת פלגיה. על התורתית,
 על כד,נא קלמן של הלאומנית הקנאות
 מה — לורנץ שלמד, של העיסקי החשבון

 עסקים תבטיח הלאומית שהקואליציה גם
 לאומנית- מדיניות על נוסף לחבריה, טובים
קיצונית. דתית  ה־ דכל האמיתית התשובה אד

 כחוקיות טמונה זה מסוג •טאדות
הלאו ההיסטריה של הפנימיות

 תנופה הנכון כרגע שתקבל מית,
משדה. עצמאית

 נחשול לכך: דוגמות שתי בארץ ראינו
 את שהעלתה האי־ראציונלית, הסטיכיה

 ששת־ מילחמת ערב לשילטון דיין משה
 שפרץ ונקם, זעם של הנגדי והגל הימים,
 מיל־ בעיקבות הלאומית התודעה מנבכי

וגול דיין את וששטף יום-הכיפורים, חמת
השילטון. מן מאיר דה

■ 1■ 1■
ה ל ^  מה לעומת וכאפס כאין יהיה ז
 יטיל הנשיא כאשר למדינה, שצפוי ^
ממשלה. להרכיב התפקיד את בגין על

 כדוגמתו היה שלא שלל, של ניחוח ריח
 אלפי של באפם יעלה המדינה, בתולדות

 הגיעה כי שיחושו ומישרות, הטבות מחפשי
הקודם. השילטון פגר על לעוט העת
הגדו כלי־התיקשורת בעזרת לפברק, קל
ה על הגויים, על זעם של נחשול לים,

 המרצחים על לדבר שלא הפנימי, אדיב
 להשמידנו. הזומם הערבי והעולם
ל זה ו כ : י ת ו ר ק ל




