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 את וניתחו כותרת עלי של לשולחן מסביב
לשקיעתה. הסיבות
 הוא האחד. אמר ידיו, ייגאל אשם בכל

מנהיג. היה לא
 האמיתי האשם השני. אמר לא, לא,

 דבר כל הורס הוא תמיר. שמואל הוא
בו. נוגע שהוא

 הרשעים השלישי, אמר טועים, אתם
 רצו לא הם ״שינוי״. אנשי היו האמיתיים

ולהתמזג. להתפרק
 לא ואיש הוויכוח, ■געש וכד
זולתו. את שיבנע

מנוס שלושה בין ויכוח בדמיוני העליתי
בחיים. ששרדו טיטאניק, האונייה עי

 ״במו האחד. אמר אשמים,״ ״העכברים
במיסדרון.״ רץ עכבר ראיתי עיני

 האוכל. ״זה השני. אמר ״שטויות,״
אומצה.״ לסגן איד מושג היה לא לטבח

 החובל ביגלל הכל שזה סבור ״ואנוכי
נואף.״ היה ״הוא השלישי. טען השני,״

 בגילל טבעה לא טיטאניק אונייה ^
 על שעלתה מפני אלא וניאוף, עכברים * י

קרחון.
שגיאו כיגלל התפרקה לא ד״ש

 אלמוני. של ואופייו פלוני של תיו
יותר. חשוכות סיכות היו

 הוא אין אך הדור. גאון אינו ידין ייגאל
 ה־ ,אחרים מנהיגי־מיפלגות מתריסר נופל

הישראלית. המיפלגתית בביצה משגשגים
 הרסני, אדם אכן הוא תמיר שמואל

 עיקרון. ולשום אדם לשום נאמן שאינו
 יטענו לא ביותר הגדולים מעריציו גם אך
זו. מבחינה יחיד־במינו הוא כי

 הם? פשעו במה ״שינוי״, לאנשי ואשר
 סיעתי או כיתתי אופי להם היה אמנם אם
 כיתות בה שאין בארץ המיפלגה היכן —

? וסיעות
 יחד גם האלה הסיבות בכל אין לא,
 ששמו הזה, המדהים למחזה כלשהו הסבר

דו מחזה הועלה לא מעולם ד׳׳ש. שקיעת
הישראלית. הציבורית הבמה על מה  202,205כ־ שזכתה אחרי שנתיים

 סו־ כל של 11.5* שהיוו קולות,
 הכמה, מן נעלמה היא ישראל, הרי
עוכ אינם יחד גם שרידיה וכל

 אחוז* את הסקרים, פי על רים,
החסימה.

 עלילתה אשר יוונית, טרגדיה זו אין
 אין גם העיוור. הגורל מתהפוכות נובעת

ה על המבוססת שקספירית, דראמה זו
הגיבורים. באופי פגמים
 היה ד״ש של הפורענות זרע
 כשעת שאמרנו כפי מהותה. כעצם

 כלתי- היתה התמוטטותה לידתה,
 שנכנה למיגדל, דמתה היא נמנעת.

 תוכנית פי ועל לקויים מחומרים
 אם היתה לא השאלה פגומה.
תי אלא תפול, תפול. מ
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 יצי- כולה היתה ד״ש כי לומר פיטר ^
■ פאראדוכסית. רה י

 כבירה תנועה זאת היתד, אחת, מבחינה
״שי קבוצת של מהתחלותיה התנדבות. של

 ועד יום־הכיפורים, מילחמת למחרת נוי״,
 אזרחים אלפי בה התגייסו יום־הבחירות,

 בה היו לא המדינה. הבראת למען טובים
ה המאפיה מילבד מיקצועיים, עסקנים
 בו, שתפסה תמיר, שמואל של פרטית
 היו הפעילים כל האחרון. ברגע טרמפ

 מתוך חפצה, בנפש שנזעקו טובים, אנשים
אזרחית. חובה הרגשת

כבי' תנועה זאת היתה אחרת, מבחינה
 הראשון הרגע מן כי השתמטות. של רה

 האמיתיות הבעיות מן התנועה התעלמה
 בהחלטה עילאית, בעיקביות המדינה. של

ל כל־כולה התנועה התמסרה נחושה,
הגו השאלות את וזנחה קטנות, בעיות
רליות.

הש למען התנדכות זאת היתה

 למען לאומית הזדעקות תמטות,
האומה. כעיות אי־פיתרון

 של במהותה טבוע היה הזה הקוריוז
 הפכה עצמה שד״ש פלא זה אין ד״ש.

קוריוז.
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 מייסדי כי כטוהים היו ציניקאים ף
 המבצעים גמורים, ציגיקאים הם ד״ש 1 י

ה בהונאת גאוני תרגיל מלאה בהכרה
ציבור.

 היטב הבינו מיקצועיים עסקני־מיפלגות
 הבעיות כל על זה. תרגיל של גאוניותו את

מר. ויכוח נטוש המדינה של הגורליות
מעו פיתרון, להן שמציע מי כל

 וזעם. שינאה של נגדיים גלים רר
 הוא כפיו אשר שהפיתרון ככל

 השיג־ מנת גדלה כן יותר, רדיקלי
נגדו. המכוונת והזעם אה

 אז ,היתד, המדינה של שאלת־ד,שאלות
 השטחים של עתידם שאלת — היום כמו —

 או ישראל בידי החזקתם — הכבושים
ה רדיקלים, יש שלום. תמורת החזרתם
 גם אפשר, ואם לישראל, לספחם מציעים

 רדיקלים, יש הפלסטינים. את מתוכם לגרש
 כדי הפלסטיני, העם בידי למסרם המציעים

העצמאית. מדינתו את בהם לכונן שיוכל
 התנגדות מעוררים אלה גם אלה

 כזה, פיתרון שמשמיע מי כל עזה.
 כצוק לעמוד מוכן להיות מוכרח

התנגדות. של נחשולים מול כודד
 מן הגדולות המיפלגות מתחמקות לכן

 ו״יו־ ״ניצים״ יש מהן אחת בכל העימות.
 פעולתה. את משתק ביניהם והמאבק נים״,

 אחת כל — המפד״ל המערך, הליכוד,
 מדפיו על המציג סופר־מארקט, היא מהן

הפיתרונות. כל את כימעט
 גילו הם יותר. חכמים היו ד״ש מייסדי

 מן התעלמה פשוט ד״ש מזהיר. פאטנט
 אינן שכולן קבעה היא המרכזיות. הבעיות
כלל. חשובות

סי הכבושים? השטחים עתיד
 ץ שלום ?פלסטינית מדינה ? פוח

 כעיני היו, לא אלה כל ? מילחמה
 את המסיחים דכרי-הכל, אלא ד״ש,
 שיטת■ העיקר: מן הכריות דעת

 מישרדי״הממ■ מיספר הכחירות,
המנגנון. יעילות שלה,

 זה תרגיל מול עמדו עסקני־המיפלגות
מב ומלאי־התפעלות. אכולי־קינאה כשהם
פנטס המצאה זו היתד, אלקטורלית, חינה
 ניציס המוני עצמה אל משכה ד״ש טית.

 רצו שלא אזרחים המוני ובעיקר ויונים,
 לו שנמאס מי כל כאלה. או כאלה להיות

 המעוררות החמורות, הבעיות על לשמוע
ומר שלווה שחיפש מי וכל ופחד, מבוכה

להת היה יכול מד,־בכך, של בעניינים גוע

 פעיל להיות מצפונו, את לספק לד״ש, גייס
מכאוב. בלא ומפעיל

 את יאהכ לא מוכה־סרטן איזה
 לוקה הוא שאין לו האומר האיש

 חולה, איזה ? כקילקול-קיכה אלא
 יעדי,? לא מסוכן, לניתוח הזקוק

 כגלולות לו שדי הקוכע הרופא את
ץ ורטיות

 אולם יום־ד,בחירות. במוצאי שהוכח • י כפי בהתפעלותם, צדקו ציניקאים ך*
 לא ד״ש מייסדי אחת: בנקודה טעו הם
הציבור. את לרמות שהצליחו גאונים, היו

 טוכים, אנשים אלא היו לא הם
עצמם. את לרמות שהצליחו

 בעיות- את הציבור מעיני העלימו לא הם
 קולותיו. את לציוד כדי המסובכות, הגורל

טור בעיות מאותן בעצמם התעלמו הם

 מסוגלים אינם כי שידעו מפני דניות,
עימן. להתמודד

הני הניצחון. כרגע נתגלה זה
 זה כאו לא ד״ש של והמפלה צחון
 של הצדדים שני היד הם זה. אחר
 של ניצחונה עצם המטכע. אותו
תכוסתה. היה ד״ש
 עצמם את מצאו ד״ש שמנהיגי בשעה כי

 מכים •שלפו לא בכנסת, גדולה סיעה בראש
הס הגדולות. לבעיות הפיתרון את סודי
 בידיהם ושאין ריקים, כיסיהם שכל תבר
קט לבעיות קטנים פיתרונות מילבד דבר
 הפית* רוב וגם עכברים. הוליד ההר נות.

האי שיטת־הבחירות כמו — האלה רונות
 עוד עצמה ד״ש על־ידי הופרכו — דיאלית

 שי־ ממלכתי. בדרג להתבצע יכלו בטרם
 עמדת־המפתח את המוסרת טת־בחירות,

 להיות יכולה אינה תמיר, כמו איש בידי
אידיאלית.

 במדינה התהלכו חודשים כמה במשך
 ברגע אולם ד״ש. של העקרונות״ ״שיבעת
 הם י המציאות, של האכזרי באור שהוצגו
 על שסמך אשף- של באביזרים התגמדו

 על דובר כאשר זרקורים. של פעלולים
ש האמיתיות הבעיות והועלו קואליציות,

 עימן, להתמודד היתד, אמורה הממשלה
 אלא נגעו לא ד״ש עקרונות כל כי נסתבר

שוליים. לעניינים
 בשטחי־ עולות הפלסטיני המרד להבות
 שכו־ מכלות האינפלציה ולהבות הכיבוש,

נש ד״ש עקרונות ואילו — נות־מצוקה
קיסר. נרון של ניבלו כצלילי מעים

 עצמה. את לרמות יכולה מיפלגה
 כוחריה. את לרמות יכולה מיפלגה

 את לרמות יכולה מיפלגה אין אך
המציאות.

 פשוט היא ד״ש. נכשלה לא כך משום
בלתי־רלוונטית. הפכה

 בתרגילי־ להשתעשע יכולה צבאית פלוגה
 שהיא ברגע אך ביום־שלווה. סדר

 שמאל־ימין של השעשועים לקרב, יוצאת
ל נתונות מחשבותיה מתודעתה. נמחקים

■רציניות. בעיות
 שיש ברגע אל־סאראת, אנוור שבא ברגע
ש ברגע האוטונומיה, בענייני להכריע

 שצפוייה ברגע ,1007ל'<> מגיעה האינפלציה
 ומרד בנאות־סיני מילחמת־אחים של סכנה

 אמרה מה איכפת למי — השכונות של
המבול? שמלפני הטובים בימים /77ב־ ד״ש

 שפלוני מפגי אותה נטשו לא ד״ש בוחרי
 אותה נטשו הם אותם. איכזב אלמוני או

 כל שאיבדו מפני ופלגיה שרידיה כל ואת
בהם. ענייו

 אפשר אכזבה. על למחול אפשר
 אך אנושיות. •טגיאות על לסלוח

 שהוא כדבר עניין למצוא אי־אפשר
מעניין. אינו פשוט
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ה לגבי רק אמורים אינם דברים

העתיד. לגבי גם אלא עבר, י י
 על חלף לא ד״ש היה ששמו הקוריוז

 חוסר־ העלילה. על להשפיע מבלי הבמה
 ממנו מנעו לא עקרונותיו של החשיבות
מאד. חשובות לתוצאות בעקיפין, מלגרום,

 היו ד״ש של והצלחתה עלייתה
 למהפך, העיקריים הגורמים אחד

 לשיל■ ממשלת־הליכוד את שהעלה
טון.

 המערך, את מאות־האלפים נטשו קולא
 את מרכיב היה הליכוד שלא מאד ייתכן

 העיקריים האשמים כי ואם הקואליציה.
 עצמו, המערך ראשי היו המערך לתבוסת

ב ההכרעה, נופלת היתה איך לדעת אין
הבמה. על ד״ש הופיעה לולא ,1977 מאי

 האקרן על שהופיעו ד״ש פליטי שלושת
 כשם מעשיהם, של זו מתוצאה התעלמו

 מהם אחד כישלונם. מגורמי שהתעלמו
 השני רובינשטיין, אמנון של הפלג את ייצג
 שמואל של (או ידין ייגאל של הפלג את

 — נדמה כך — היה השלישי ואילו תמיר),
נייטרלי.

משו תבונה היתה לשלושתם אך
למ ולא בלום שכחו לא הם : תפת

כלום. דו
 מרסיסיו אחד כל כוכב, מתבקע כאשר

 הכוכב־האב. כמו החומרים מאותם מורכב
 באותן עתה לוקים ד״ש פלגי שכל נדמה

 משתמטים הם המקורית. ד״ש כמו התכונות
 הם האמיתיות. הבעיות עם מהתמודדות

 בכנסת, הסעיפים. שתי על לפסוח מנסים
 הש־ מגומגם. קולם בציבור, שולי. תפקידם

רדודה. עדיין, היא, קפת־עולמם
!■ !■ ו■

ה־ בבחירות ד״ש בוחרי יעשו ה
 האלפים, 200 יצביעו כיצד באות? ■יי

 ? ומרירות אכזבה אכולי כיום שהם
 אפשרויות. שלוש יש כתיאוריה,

 יחזור שמישהו היא האחת האפשרות
 ידין ייגאל איזה ימצאו ד״ש. תרגיל על

 בל־ פופולאריות סיסמות כמה ילקטו חדש,
 מן להתעלם לציבור יקראו תי־מחייבות,

האמרי יכפו (״ממילא המרגיזות הבעיות
חדשה. תנועה יקימו הפיתרון...״), את קאים

 כפועל. אפשרי שזה חושב איני
פע כזה תרגיל לבצע אי־אפשר

מיים.
 ד״ש שבוחרי היא השנייה האפשרות

 ״צריכים תהיה: הסיסמה למערך. יחזרו
ש בפעם כמו — השילטוך את להחליף
 את להציל צורך יהיה שהפעם אלא עברה.

ש שבפעם כשם הליכוד, מידי המדינה
 המערך. מידי להצילה צורך היה עברה

 פינג־פונג מובילה, פרפטואום מעין זהו
ניצחי.

 שמיפלגת- לבך סימן יטוס אין
הת של כתהליך נמצאת העבודה

 לחול שעומדים פנימית, אוששות
 היא ואישיים. רעיוניים שינויים כה

 שעל הסופר-מארקט, אותו נשארה
 רקובות סחורות פרושות מדפיו

 לשילטון, תחזור אם ומעוכשות.
 ואלטרנטיכה נמאס שהליכוד מפני
דבר. ישתנה לא אין,

 ד״ש שאנשי היא השלישית האפשרות
 בהקמת וישתתפו שקרה, ממה לקח ילמדו
 פיתרונות בעלי חדשים, פוליטיים גופים

 ככל מכאיבים — וברורים כנים אמיתיים,
שיהיו.
ץ לכך מסוגלים מהם וכמה מי


