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ההתאבדות
ההולהטיבית

 שמו- מפיצים המאיימים ובמערך. העבודה בהירת סביב יהיה הגדול שהמשבר ביותר המוזרות הטבע מתופעות אחת י י במיפלגת גופים ושל אישים של וסמויים, ברור היה העבודה מיפלגת לעסקני על לספר יודעים סיני של בדואים
 מהמיפלגה וקבוצות אישים פרישת על עות סביב יותר, נכון או, המיפלגה, מזכ״ל להבחין אפשר מסויימות בתקופות בעולם.

כמזכ״ל. שפייזר ייבחר אם הבחירות ערב לבחירתו: המועד קביעת ומטפס שעולה קיפודי־ים, של עצום בגוש
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שחל משה
צפון־אפריקאים הס הספרדים כל לא

מתייב הקיפודים ראס־נצראני. חוף על
 הקליפה. רק מהם ונשארת ומתים, שים

 ״ההתאבדות זו לתופעה קוראים הבדואים
הגדולה״.

 אצל דומה תופעה גם מכירים מדענים
 להבחין אפשר אפריקה בחופי הליוויתנים.

 המטפס ליוויתנים, של ענק בעדר לעתים
הליוויתנים. מתים קצר זמן תוך היבשה. על

 כאותו השבוע נראתה העבודה מיפלגת
 זו במיפלגה אין ליוויתנים קיפודים. גוש

ה התנהגה המיפלגה האחרונות. בשנים
 בידה אשר כל את עושה היא כאילו שבוע

קולקטיבית. התאבדות לבצע כדי
 תצליח זה בצעד שלפחות החוששים יש

הנדון). (ראה שבעת־הכישלונות המיפלגה

1א אמינות
נאמנותז

 שמתחת המתח להתפוצצות. ציפו כל ^
 מאז המיפלגה, בתוך השטח לפני י י

 לא איש להתפרץ. חייב היה הבחירות,
 הגדולה ההתפוצצות תבוא ומתי איך ידע
 או חד־פעמית התפוצצות ונהיה זו ואם

התפוצצויות. של שרשרת
 מיד הירהורי-כפירה כמה אמנם היו
 פרס משימעון שדרשו היו הבחירות. אחרי

 השני מהכישלון אישיות מסקנות להסיק
 בעיתונים הופיעו זו ברוח ידיעות שלו.
 למשיגים העבודה״. במיפלגת ״חוגים בשם
לצאת הדרוש אומץ־הלב היה לא עדיין

 מי שפייזר, לאליהו פרם שימעון הבטיח
 במיפלגת נצר שרגא של כיורשו שנחשב

 כמזכ״ל בבחירתו יתמוך שהוא העבודה,
 למנוע כדי זאת עשה הוא המיפלגה.

 הבחירות, לפני התפקיד על התמודדות
 ההתמודדות לדחיית הסכים אכן ושפייזר
 חשבו אז מפרס. בכתב התחייבות תמורת

 וכי הממשלה, את ירכיב שהמערך הכל
 תפקידים ומאות עשרות יהיו פרם בידי

 ד.מיפ־ עסקני את לכבד יוכל הוא שבהם
 הנוכחי, שהמזכ״ל הכל חשבו גם אז לגה.
כשר־הביטחון. ימונה בר־לב, חיים

 בארבע בר-לב יהיה לא הנראה, ככל
 הוא לכן שר־הביטחון. הקרובות השנים
 כמזכ״ל. בתפקידו להמשיך ירצה בוודאי

 במשך אדיר כוח לו לצבור שדאג שפייזר,
 במילחמות כולם עסוקים היו שבהן השנים

 לפרוע עתה דורש המיפלגה, בתוך פנימיות
פרס. חתום שעליו השטר את

 אחרי בבית־חולים עתה השוכב בר־לב,
 בהתמודדות. רוצה אינו רכיבה, תאונת

 בתנאי לתפקיד, שוב להיבחר מוכן הוא
 הודיע שפייזר היחידי. המועמד יהיה שהוא
 מחפש פרם מחיר. בכל יתמודד שהוא
 הנמהרת מההתחייבות להשתחרר דרכים
לשפייזר. שנתן
 להציג מעדיף היה שפרם להניח יש

 את המכבד אמין, כפוליטיקאי עצמו את
 שיקול בשפייזר. תומך והיה התחייבויותיו

 הנאמנות על בעיניו עדיף בוודאי היה זה
בר־לב. חיים לידידו

גלויים איומים הגיעו פרם אל אולם

אדרי רפי

 בשידור הכריז, כבר שריד יוסי ח״כ
 התנועה־הקיבו־ אנשי יפרוש. שהוא רדיו,

 תחת לרדיו. פנו לא אמנם צית־המאוחדת
 סיעת־המערך ישיבת את החרימו הם זאת

 גם הם לוועדות. במינויים שדנה בכנסת,
 מהמים- יפרשו שהם לפרס, שדרים שלחו
9 אמנם איומים, שפייזר. ייבחר אם לגה,

 של מפיהם נשמעים יותר, רפה בשפה
אמוראי. ועדי חריש מיכה ברעם, עוזי

 על אינו האמיתי שהמאבק ברור
 במים- השליטה על אלא המזכ״ל, תפקיד

 בקרב שמועות נפוצו שעבר בשבוע לגה.
 כאילו מיפלגת־העבודה של חברי־הכנסת

 שציטטו היו להתפטר. פרם שימעון עומד
 פורומים: בכמה אמר כאילו פרם, את

 חופש רוצה אני עייף, אני לי, ״נמאס
 הנראה ככל יסתפק פרס שנים.״ לכמה

 הוא שבו בהרצליה, השרון במלון בחופשה
מהמיפלגה. יתפטר ולא עתה, נח

׳■ היה שהוא טוענים פרס של מקורביו
 עד חודשים, כמה ולהמתין להתפטר מוכן

 במים- הנוכחי במצב אך בחזרה לו שיקראו
״ יתפוס יעזוב, שפרס שברגע ברור לגה

 כידוע, ולכך, הבכורה. את רביו יצחק
מוכן. פרס אין
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מטורף
ה בהנהגת הבלתי-ברור ;ד!מצןכ אזר ך
להכין שונים גושים התחילו מיפלגה, '


