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מסקנות פירסום עם ממשלת־בוין תיפול האם
עדה? האפשריים התסריטים הגה הוו

הסערה. שלפני השקט שזהו תכן ^
 וב־ בצברה הטבח לפרשת ועדת־החקירה מינוי אחרי
ממשלת־בגין. להפלת המדיני המאבק הופסק שאתילא,
הח שמיפלגת־העבודה יתכן הופסק. מדוע יודע איני

 נכנסו עכשיו שלום שאנשי יתכן לה. כדאי לא שזה ליטה
 וזקוקים אלף, 400ה־ הפגנת אחרי נירוואנה של לשלב

 הפסקת־נופש. לממשלה שניתנה היא העובדה למנוחה.
פסק־זמן.
 .היום לשעת־השין: הכד ממתינים עתה

מסקנותיה. את קירה ח ־ה ועדת תפרסם שכו
מח בוושינגטון. מחכים בעולם. מחכים בארץ. מחכים

בתוניס. כים
 ממשלת־ את להפיל בכלל ניתן שאם מבינים הכל כי
אז. יקרה זה הרי כולו, העולם של בגרונו העומדת בגין,

 לפרסם לוועדה הדרושים הימים 100 תוך
המסקנות. את

 הוועדה כי ההנחה על מבוסס הראשון תפריט ך*
 השר על ביותר חמורה ביקורת במסקנותיה תמתח י י

שרון. אריאל
 שהוא או כעדותו, ששיקר תגיד אם :למשל

כ אם כמעשה, אם דטכח, כאחריות נושא
מחדל.

ל סיכוי שום אין אבל ללכת. אז יצטרך שרון אריאל
 צורך יהיה החופשי. מרצונו ילך שרון כמו שאיש כך

אותו. לפטר
שרון. את לפטר — זה בתסריט — יסרב בגין מנחם

 1974 באפריל דבקה מאיר שגולדה כפי בשרון, ידבק הוא
 אסון בכך ממיטה שהיא לגמרי ברור שהיה אף דיין, במשה

עצמה. על
 הכבוד מושגי כל יתעוררו בגין של שבליבו יתכן
 נגדו לקומם העלול שרון, מפני פוחד שהוא יתכן הפולני.

 אמר ששרון יתכן הטבח. על המברכים הקנאים, המוני את
 את לפרסם יהסס ושלא מדי, יותר עליו יודע שהוא לו
לו. הידוע כל

 ו־ המפד״ל תמ״י, — בקואליציה הזוטרים השותפים
 יפטר לא אם :אולטימטום לבגין יגישו — אגודת־ישראל

הקואליציה. מן יפרשו לאלתר, שרון את
 תתפרק. הקואליציה בסירוכו, יעמוד כגין

לנשיא. ילד כגין
 חבר־הכנסת על נבון יצחק יטיל התייעצויות אחרי
חדשה. ממשלה להקים פרס שימעון
 המפד״ל בכנסת), קולות 50( המערך על תתבסס היא

 )4( ורק״ח )4( ישראל אגודת ).2( ושינוי )3( תמ״י ),6(
הימנעות. על־ידי בה יתמכו

 יוכל פרם שימעון כי להצטרף, תוכל אגודת־ישראל
 איש כסף. של וגבעות דתית כפייה של הרים לה להבטיח

 בגין מידי המדינה חיי את להציל יש כאשר יתנגד. לא
ז יקמץ מי ושרון,
 היא בהצבעה להימנע הסתם, מן תעדיף, האגודה אך
 (הצטרפות בסיטונות קולותיה מכירת של משיטה תחזור

 לחוד.) הצבעה (בכל בקימעונות למכירתם לקואליציה)
יותר. משתלם זה חשבון, של בסופו
 יש חדשות, בחירות לקיים כדי בחירות. תהיינה לא
 שום אין רוב. אין כזה לחוק בכנסת. חוק כך על לקבל
 לקיים ולשינוי לרפ״י, לתחייה, לתמ״י, למפד״ל, עניין

 לגדול. לא ובוודאי להתחסל, עלולות הן שבהן בחירות,
 הן בחירות: במניעת ומכופל כפול עניין יש למערך
 הסיא- התאומים שני בין המאבק לחידוש בהכרח תבאנה
רבין. ויצחק פרס שימעון מיים,

הקואליציה. שינוי באמצעות השילטון יתחלף לכן
 שולח במפד״ל היונים. מתחזקים בתמ״י לכך. מוכן הכל
 סימן זהו ערכים. על ומדבר לשמיים מבטים המר זבולון
 אדמות. עלי מקח־ומימכר להתחיל שעומד לכר בדוק

א׳. תסריט זהו
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 תרשיע הוועדה- ההנחות. אותן על מבוסם כ' פריט ^
 בגין למנחם תניח אך אחרת, או זו בצורה שרון את ■ י

 הדרישה תישמע לה ומחוצה בקואליציה הספק. מן ליהנות
איש־הדמים. שרון, את לסלק

 שראשו נדמה תמיד ותיק. שועל הוא כגין
 זחל כל רואה שהוא מסתבר ותמיד בעננים,

ממש. נץ ״מצודת־זאב״. של הריצפה על
 למיטרד. לו שהפכו מאנשים להיפטר איך יודע בגין
 איך יודע הוא וחסרת־רחמים. אלגנטית מכובדת, בצורה
בידיו תדבק דם של שטיפה מבלי פוליטי גרון לחתוך
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תכל מבלי לחיצת־ידיים ושרון: לוי ס ה בעיניים ל

 הוא כשר־הביטחון, שרון יתמנה שאם פעם אמר בגין
 ראש־הממשלה. מישרד את להקיף הטנקים את ישלח
 היו כזאת, פקודה ניתנה אילו שהרי שטות, היתה זאת

 השר את מובילים היו הם מצחוק. מתים מפקדי־הטנקים
 מאוד ויתכן אז, שרון את אהב לא בגין אבללאישפוז.
 הפאשלות אחרי עכשיו, אותו אוהב שאינו
 אוהב אינו ראש־מדינה שום בלבנון. שעשה

 גנרל אוהב הוא פחות עוד אבל מנצח. גנרל
מפשל.
 כך: לקרות הדברים עשויים לכן

 שרון. נגד דינה את תפסוק הוועדה
לפיטוריו. אולטימטום יגישו בקואליציה הליכוד שותפי

 שהוא ויודיע מרהיב־עין, פולני במחווה יסרב, בגין
האחריות. כל את עצמו על מקבל

 התנועה. מוסדות את לכנס ידרשו בחרות מנהיגים
 שרון. של לפיטוריו מכריע רוב יתגבש המרכז במושב

 השוטים חסידיו כל את גם זה רוב יכלול הפלא, למרבה
 את בחייהם הראשונה בפעם יפרו אשר בגין, מנחם של

מנהיגם. רצון
 מפני חוששים שהחלו חרות, של הבכירים העסקנים כל
 בגין, של מקומו את העת בבוא לתפוס שרון של כוונתו

ארידור. וגם שמיר. וגם אותו שונא לוי נגדו. יתאחדו
 מושבע כדמוקרט ברירה. לו אין כי לשרון יודיע בגין

לה. מסכים אינו אם גם התנועה, רוב דעת את לקבל עליו
 ובאושר בעושר ויחיה שרון, את יפטר בגין

הסיפור. סוף עד
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אלה. בתסריטים ואריאציות כמה להיות כולות ל
 ואז יחד, גם ובגין שרון את להרשיע יכולה הוועדה

מ לנשיא ללכת יכול בגין :או בכנסת. בהצבעה יפלו הם
רצונו.

הדרג על האחריות מלוא את להטיל יכולה הוועדה

זה. כהוא עצמו פרס שימעץ את מחשיב
 גדולי עם שיחות כמה האחרונים בחודשים לי היו
 אלמוני. בפלוני וכלה ערפאת ביאסר החל הערבי, העולם

 — טובה מילה מעולם שמעתי לא האלה השיחות בכל
 מאמין אינו איש פרם. של בזכותו — !בלבד אחת רק ולוא

 הכל יושר, או אומץ־לב לו מייחס אינו איש רציני, שהוא
 טעם שאין כדבר־הבל מיפלגת־העבודה מצע את פוסלים

עליו. לדבר
 עצומה אחת, מעלה פרס דשימעץ יש אבל

בגין• מנחם הוא אין ואדירה:
 אין רבין: ליצחק ונשגבת נעלה מעלה ויש

שרץ. אריאל הוא
 כולו בעולם מוחזקים ישראל של הנוכחיים המנהיגים

 כעסקנים מוחזקים מיפלגת־העבודה מנהיגי כמטורפים.
 יהיה, זה אושר של יום איזה התקדמות! איזו עלובים.

לשילטון! יגיעו אלה כאשר
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 עליית של הסיכויים את המעריכים יש ובעולם ארץ ף*
־  שונות. בצורות הקרובים הימים 100ב־ לשילטון פרם •

 הפסימים ,40:60 של חיוני סיכוי לכך נותנים האופטימים
 .50:50 על להמר המוכנים יש ,70:30 אומרים

מאוד. סביר הוא הסיכוי תיאורטית, מבחינה
 אופיי רבה: זהירות לי המכתיב אחד, שיקול יש אך

עצמו. פרס שימעון של
 מלשחק ככל ,פרם שימעץ הפסיד כה עד

השתתף. שבו פוליטי
 ערב — לחלוטין נראתה,כמובטחת כבר ההצלחה כאשר
 של הבחירות לפני חודשים כמה ושוב ,1977 של הבחירות

 האחרון. ברגע מידיו חמקה היא — 1981
 י יצליח הפעם האם — הניצחי המפסידן

 100 בעוד סיסיפוס של האבן תגיע האם
ד האלים קיללת למרות ההר, פיסגת אל ימים

 בעיניו, המאוס תמיר, שמואל למשל. תמיר, תרגיל
 בגין המי־יודע-כמה. בפעם לתנועת־החרות, לחזור ביקש

 מוכן היה הוא עילאית. סלחנות של במחווה לכך הסכים
 לו סטר שזה אחרי השניה, הלחי את לתמיר להושיט

 בגין הצלב, על ישוע כמו הראשונה. הלחי על פעם לא
וסלח. הבין המיוסר
 שהמנהיג למרות מאוד. מוזר מוזר, משהו קרה ואז
 הצביעו הם התנגדו. בתנועה אנשיו כל הסכים, הדגול
 הוא שבגין ומכיוו תמיר. של צירופו נגד פה־אחד כמעט

 תמיר זה. דין גם קיבל התנועה, דין את המקבל דמוקרט
טהור. נשאר ובגין ונלעג, מבוייש בחוץ, נשאר

שרון. לאריאל לקרות יכול זה עכשיו
 הוא הליכוד. שילטון של קיומו המשך את מסכן הוא

 המחובר כדור־עופרת כמו למצולות, בגין את למשוך עלול
טובע. של לרגלו

 הדרג את פורמאליים מטעמים ולשחרר בלבד, הצבאי
 תחולל כזאת החלטה ועדת־אגרנט. שעשתה כפי המדיני,

 וזו האסטרונאוטים, מסע כמו בדיוק ציבורית, התקוממות
אז. כמו — הממשלה את תפיל

 נגד שוחרי־השלום של אדירות הפגנות להיות יכולות
 הפגנות להיות יכולות שרון. אריאל נגד ו/או בגין ממשלת
 בביירות. הטבח שוחרי שרון, תומכי של לא־פחות סוערות

 השנייה ישראל המוני של נכונותם את כלל להזכיר שלא
כלשהו. לעניין קשר כל בלי בגין, של לפקודתו להתייצב
 על להצביע רק אפשר להינבא. טעם אין יתכן. הכל

האפשרויות.
 מאה שתוך ,היא האלה האפשרויות ואחת

 שיסעון של וממשלה כגין, ממשלת תיפול ימים
כמקומה. תבוא פרס

 לאחור. הספירה החלה בעולם רכים מקומות ף
 לו. מחכים הערבי העולם מנהיגי לפרס. מחכה רגן ■■■

 שהוא שליחיו ובאמצעות ■ בעצמו הודיע ערפאת יאסר
ש מיפלגה אותה — מיפלגת־העבודה עם להידבר מוכן

 המלך אש״ף. בהשמדת והדוגלת במילחמת־הלבנון תמכה
 שלח שפרס השליחים באמצעות איתותים, החזיר חוסיין

 בדיברות לפתוח אפשר אש״ף בהסכמת כי ומסתבר אליו,
תוכנית־אלון. לפי יהיה שלא פיתרון, על

 לשעשע העשוי אחד, היכט זה למצב יש
איגו אלה מכל איש :והיסטוריוגים סופרים


