
כחלווייה אדון וגוני רות יפתח,
— פל זזל מותז להיות זכה לוא ״ה;
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 לאדם נמסר תיק-חכיטחון ואילו
 כפלמ״ח היה שלא דו, כז שהוא

״ל. בצח שירת לא ושמעולם
 תיק- בצורח בפרס־תנחומים, זכה הוא
 עגומה, פרשה בנך קשורה היתה החוץ.

למ כדי ומכריו. ידידיו כל את שהפתיעה
 להדיח צורך היה התפקיד, את לו סור
 על מאד בלתי־מקובל שהיה אנן, אבא את

 ביקשו המיפלגה ראשי אולם רבין. יצחק
 פחות בתפקיד בממשלה, אבן את להשאיר
כפי לאבן למסור הציעו כך לשם יוקרתי.

 סגן־ראש-הממשלה, של התואר את צוי
בעי ייצוגי חסר-תוכן, אז גם שהיה תואר
ב זה בתפקיד שהחזיק יגאל, ואילו קרו.
לכך. להסכים סירב רבות, שנים משך

 בלתי־ קטגוני, כמעשה נראה הדבר
הבדי נפוצו גם אז לאיש. לגמרי אופייני

 כאשר ״גם למשל: עליו. הראשונות חות
 יוותר לא הוא כראש-הממשלה, ייבחר אלון

 סגן־ראש-הממשלה.״ של התואר על
 הוא עקרות. היו במישרד-החוץ שנותיו

 הוא ייחודית. תרומה שום לתפקיד תרם לא
 בחברת צולם מייוחסים, זרים פני קיבל

 את מילא קיסינג׳ר, והנרי פורד ג׳רי הנשיא
 אך לבושות. לגרום מבלי בכבוד, התפקיד

 ולא ליחסי־החוץ, חדש ביות נתן לא הוא
 נשאר המצב לענייני־המרחב. חדש פיחרון

בכב כפות נשאר עצמו שהוא כשם — קפוא
כדי דבר עשה לא כשרי־החוץתוכנית־אלון. לי

הארון ליד פרם שימעץ
— מצטיין צוות איש

)29 מעמוד (המשך
 עם בסתר נפגש הוא נואש. לא אלון
התוכ את לו ״למכור״ ניסה חוסיין, המלך

אנגליות: מילדם בשתי השיב המלך נית.
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לחלוטין). (בלתי־קבילה
 של שמו על הקרוייה בתוכנית הצרה
 על הקרוי בקו־ביצורים כצרה היא מדינאי

 היה לא בר-לב חיים מצביא. של שמו
 קו-בר- של הקונספציה את לנטוש יכול
 המאולתרת שמערכת־הביצורים אחרי לב,

 לא יגאל שמו. על כל, בפי נקראה, הזאת
שהפ אלון״, ״תוכנית את לנטוש היה יכול

ואישיותו. מעמדו של העיקרי הביטוי כה
 מדינית מחשבתית, מבחינה

 כמבוי תקוע אלץ היה וצבאית,
לח מסוגל היה לא והוא — סתום

עיקבותיו. על זור
דר המשך את במידת־מה מסביר הדבר

 באותה יונדהכיפורים. מילחמת אחרי כו,
 גולדה עם יחד דיין, משה נהרס מילחמה

 הוא נקי. יצא לא אלון גם אולם מאיר.
 ושר. סגן־ראש-הממשלה הכל, אחרי היה,
הממשלה. חברי כל נגד פנה הציבור זעם

 ברגע— טראגדיה עוד — ובך
שאלי התפקידים שני שהשתחררו

 התפקידים — עיניו את נשא הם
 וראש*הממ■ שר־הכיטחון של

 סביר. מועמד היה לא הוא — •טלה
ראש-הממשלה, הפך רבץ תלמידו

הגופה ליד הפלמ״ח בדגל מךןזיק נפה פלמ״חניק
בעלי־איכות באנשים מוקף —

למישפחה תנחומיו מביע בגין מנחם
״ .כתר־המלכות את בעוז נעא הלא אז כי —

 אי• הזאת. התוכנית את להגשים
 כי — אותה להגשים היה אפשר

 מובן חיה לא השני הצד מן איש
לוויכוח. כבסיס אף לקבלה,

 אחרי מאכזב. נסיון אז עימו היה לי גם
באי אש״ף אנשי עם הראשונות פגישותי

 לראש־הממ־ לדווח ביקשתי ,1974ב־ רופה,
 אותי הזמין רבץ שיצחק בעוד ולו. שלה
 התווכח הפגישות, על לשמוע כדי מייד
 שאוסיף וביקש הפלסטיני הנושא על עימי

 המגעים, המשך על ״לדווח״) לו(לא לספר
 אף זה, נושא על מפגישה אלון התחמק

 נושא כל על לשוחח מוכן תמיד שהיה
יד שמא חושש שהוא ברור היה אחר.
כך. על יותקף ושהוא העניין לוף

 כי האחרונות, בשנים שאמרו, היו
מו עוד היה לא הוא השתנה״. ״יגאל

באנ אלא ראשונה, ממדרגה ביועצים קף
דהה. הזוהר אומרי־הן. ברובם שהיו שים

 עליו השפיע הגופני שמצבו יתכן
רא כהתקף־לב לקה הוא מאד.
 להסתיר בדי הבל את ועשה שון,

התד על לשמור רצה הוא זאת.
מחיר. ככל שלו הנעורית מית

 בלחי, העוויתות מן סבל מכל יותר
 הוא הציבוריות. הופעותיו לכל שהפריעו

משקפי-שמש הרכיב רבים, טיפולים עבר


