
אחרו־ ע□ לי -אין
)49 מעמוד (המשך

דווקא. לאו הימים! אחרית חזון כמו נשמע
 פיסת אל הבית, של לחצרו יוצאים אנחנו

 נמצא העצים, בצל פה, ההר. צלע שעל הרשא
 הסופר. של חדרו מיניאטורי, שוודי צריף
 בדרך- שזוכות יצירותיו את כותב הוא כאן
 הקטנטן, בחדרון כאן, עצומה. בהצלחה כלל

 החלון מול שלו, שולחן־הכתיבה נמצא
 אומר הוא ״כאן", והים. הוואדי אל הצופה

 נקי הכל פה הקטנה, אלוהים חלקת .זו לי,
 מהשפלה, לפה מגיעה שהטינופת עד יותר,
הוואדי.' בתוך מתמוססת היא

 ואם ס״ט אב של בנו ירושלים, יליד בולי
 בשנת הבירה עיר את עזב מארוקאי. ממוצא

 מיקה רעיתו עם בחיפה גר הוא מאז 1967
בפו מעורים הילדים ילדיהם. ושלושת
 לובה שהצביעה האשה, גם ליטיקה.

 מבקש האמצעי רץ. שהצביעה והבת אליאב
 השמאליות עמדותיו את מעט למתן מאביו

 הבן גם רואה, אתה - לו אומרת אני לטעמו.
 ״חס ואומר: בי מביט הוא ימינה. נוטה שלך

לו ניתן לא אנחנו וחלילה,

 יזהר ,מם לצפות היה אפשר •
 להקמת בקריאה שייצאו גורי ומחיים

 תמוה קצת לאומית. אחדות ממשלת
שכזו. לקריאה הצטרפת אתה שגם

 יזהר ס׳ זה. את אומרת את מדוע יודע לא אני
 יונה פחות לא הוא עוז ועמוס כמוני יונה הוא

 הוא ׳67 ביוני הרי גדול. עוול לו עושים ממני.
 הסיפוח. נגד ביותר הגדולים הדיבורים את דיבר

שמאלי שנחשב כמוד אדם מביא מה •

 זה. על לד — לי אמר והוא שריד ליוסי טילפנתי
 לך—לו אמרה והיא אלוני, לשולה טילפן ועמוס

זה. על
למפ״ם? טילפן ומי •

 העובדת הזו המישפחה הנרקיסיסטית, מפ״ם
 מפחדת היא כי זה, על הולכת לא היא התמימה,
 השנים בין גולדה, בממשלת אחדות. מממשלת

 גרועות, הכי ההתנחלויות כל נבנו כאשר ,74־67
 מפ״ם אם פחדה. לא מפ״ם קריית־ארבע, כמו

 להיות יכול הממשלה, את ועוזבת אז קמה היתה
 רוצה שלא הזו, ומפ״ם משתנים. היו שדברים
 פרשה לא היא מדוע לאומית, אחדות ממשלת

 לשיתוק שהביאה הלאומית האחדות מממשלת
 את להציל כשצריך עכשיו, ׳י73ב־ הלאומי
 המיפלגה כמיפלגה, המערך את לא — המערך

 — המערך של התיזה את אלא אותי, מעניינת לא
פעולה. משתפת לא היא

 את להוציא הרעיון היה מי של •
קורא? הקול

 שקד גרשון פרופסור ששלי. להגיד אפשר
 והצעתי לעמוס טילפנתי ואז ודיברנו, אלי טילפן
 צודק. אתה בטח, — לי אמר והוא בקריאה, לצאת

 לחיים שקד ופרופסור ליזהר טילפן עמוס ואז
הנייר. נולד וכך גורי,
 שקד עמוס פרופסור כך, אם מדוע, •

 על חתום לא העברית מהאוניברסיטה
הנייר?

 של לישכתו דרך הנייר את שהעברנו מכיוון
 העבודה למיפלגת פניה על שמדובר חשבנו פרס.

 חבר לא הוא שקד ועמוס המיפלגה, חברי מטעם
מיפלגה.

הכרוז? את ניסח מי •
אותה הקראתי הראשונה. הטיוטה את אני,

שלו בחדר־העבודה ״בולי״
כתיבתי! על להשפיע למציאות נותן לא ,אני

 אחדות לממשלת להסכים בדיעותיו,
הליכוד? עם לאומית

 אם יודע לא נורא. שוק היו הבחירות תוצאות
 ש״ס, עם ביחד לליכוד הרי זה. את מבינים אנשים
 מוחלט רוב יש וכהנא, מורשה המפד׳׳ל, התחיה,
 רוב נתנו בצבא הצעירים רוב הרי היהודי. בציבור
 נוטה העם רוב לגמרי, ברור זה ולתחיה. לליכוד
 היתד, המפה ,2 בשעה הבחירות, בליל ימינה.
 הטלוויזיה מול ישבתי ואז הרוב. הם — ברורה

 ליכוד ממשלת יקימו הרי הם לעצמי, ואמרתי
 שנות לארבע ילך והמערך בכהנא, תלויה שתהיה

 את ימשיכו הם ובינתיים נוספות, אופוזיציה
 יוכל לא והמערך שלהם ה׳מטורפות ההתנחלויות

כלום. לעשות
 שהמערך לך ברור היה בלילה 2ב־ •

קואליציה? להרכיב יוכל לא
 שווייצמן להאמין אבסורד זה הרי בוודאי,

 שהמערך לגמרי ברור זה ומיעארי, וילנר עם ישב
 יותר גורם קיים ובכלל, ממשלה, להרכיב יכול לא

 הוא העם של רצונו הבוחר. של המסר עמוק.
 לצאת חייבים המחנות שני לאומית. אחדות

 אל זה לדבר לא או אפשרות, קיימת ואז מהתיקו,
 .לשבת או זה, את זה להפיל ולנסות בפרלמנט זה

לפריצת־דרך. דרך ולמצוא יחד
 האם עצמי את ושאלתי הטלוויזיה מול ישבתי

 או המערך, יוביל פריצת־הדרך של הזה למהפך
 יוביל שהמערך חובה אמרתי, ולכן ייגרר. שהוא

 לצאת החלטנו ואז זה. על ילך והשמאל העסק את
 אלוני לשריד, הטאבו את ולהתיר הכרוז עם

הכרוז את שכתבתי לפני לד, אומר ואני ולאחרים.
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 מעדיף הייתי אני תיקנו. והם ועמום, ליזהר
 היה אבל מובהק, בר־ניסוח הרי הוא ינסח. שעמום

 דרך הכרוז את להעביר החלטנו כאב־ראש. לו
והסכימו. פרס, של לישכתו שירותי

פרס? של תגובתו היתה מה •
כמובן. חיובית,

איתכם? דיבר הוא •
 הופנה הכרוז כי חשוב. היה לא גם וזה לא,
 היה ולכן הנדר, את להתיר היתה ומטרתו לשמאל

 דיבר ועמוס שריד, יוסי עם לדבר יותר לי חשוב
האדקיי. את לנו נתנו ושניהם אלוני, שולה עם

 היו אלוני שולה או שריד יוסי ואם •
הכרוז? על ללכת לא לכס אומרים

קשר. כל בלי זה, על הולכים היינו אז גם
 טילפן לא העבודה מצמרת איש •

הכרוז? בעניין אליכם
התפרסם. הוא שבה המהירות אותי הפתיעה

 כלי־ עם עובד לא אני לזה. רגיל לא אני
 אותי הדהימה עצמה והתהודה התיקשורת.

 יהושע שא״ב מה חשוב זה מה הרי כי במיוחד,
 אולי שאיכפת. כנראה אבל איכפת. זה למי חושב.

מחיצה. הפלנו טאבו, שהסרנו מפני כך קרה זה

 דן של הנגד תגובת על דעתך מה •
וחבריהם? ויזלטיר מאיר זך, נתן מירון,

 לא זך. ונתן מירון דן של תגובתם בעיקר
 את אם הכרוז. את כך ניסח שוויזלטיר מאמין

שאני באמת מבישה. תגובה היתה זו אותי, שואלת

 הם מגסחים? כך אבל זה, את ניסח מי יודע לא
 ״מביש, לכתוב למה אבל להסכים, לא יכולים

 — בשמאל איומה הכי המחלה הרי זו תיעוב.״
 אמר: אליאב שלובה כמו השני. את אחד אוכלים
ופתנים. עקרבים

 איזה אז זך, נתן אצל תיעוב מעורר אני אם
 נותרו מילים ואילו כהנא, בשביל לו נשאר ביטוי

 תיעוב? במילה להשתמש כאן יש מה לרפול? לו
 כמו ציבורי, אומץ־לב צריך אותי. קומם זה

 אבל אש״ף, עם לדבר פעם אלף כבר שאמרנו
 את ולשבור לקום ציבורי אומץ־לב גם צריך

השמאל. בתוך הטאבו
 אחדות ממשלת כי חושש אינך •

השמאל? את תשתק לאומי
 הוא משמע ישותק, שהוא חושב השמאל אם
 חברים לי אומרים מה חלש. שהוא חושב

 המערך לאומית? אחדות לממשלת המתנגדים
 לא אנחנו יש, מה בליכוד. ייטמע לאיבוד, ילך

 עמדותינו יש, מה הליכוד? עם להתמודד יכולים
 יכול אינו שריד יוסי מציאותיות? מספיק אינן

 גאולה על לא — ולהשפיע רפול עם להתמודד
 על אולי אבל — להשפיע אפשר אי עליה כי כהן,

המר. זבולון
 פוחדים שאנשים מתפלא אתה •

 מה פי על והרי בליכוד, ייטמע שהמערך
 המערך הבחירות בתעמולת שהוצג

 כאן ואולי מהליכוד בהרבה שונה אינו
הסכנה.

 כמה אחת על אז כך, חושבת באמת את אם
 תעמולת למרות כך, חושב לא אני אבל וכמה.

 של והעלובה המתונה לשונו ולמרות הבחירות
 הצליח, שלא העמדות טשטוש ולמרות המערך,

עצומה. התפכחות חלה שבמערך חושב אני
 מדבר, אתה התפכחות איזו על •

 להופיע לשריד נתן לא המערך כאשר
 ידע אחד וכל בטלוויזיה, פעם אפילו
 את הכותב האיש בעצם שהוא

 אתה התפכחות איזו על התשדירים.
 מצע את הציג רבין כאשר מדבר,

 היה לא שכמעט המערך, של הביטחון
 בשם ארנס שהציג מהמצע שונה

הליכוד?
 על מדבר לא אני צודקת. את הזה במובן

 שהמערך מגוחך באמת זה המערך, של תדמיתו
 הולך כשפרס אבל מהטלוויזיה, שריד את מסתיר

 שלו. הראשי היועץ הוא שריד שמיר, עם לעימות
 — לך אומר אני אבל אמין. לא שזה צודקת את

 יעקובי, בר־לב, — האנשים עם היכרות ומתוך
יוניים. יותר נעשו גור

פרם? גם •
 ממה יונה יותר הרבה הוא פרס ליבו, בעומק

 מערכת־קשרים כזו לו יש ולכן 1970ב־ שהיה
יונים. עם עמוקה
 רבין שגם לי להגיד רוצה ואתה •
יונה? ליבו בסתר הוא

 ומאוד בכלל, נוקשה אדם הוא רבין לא. רבין
 לך, אומר אני אבל הניציות. בעמדותיו נוקשה
 פלסטינית. מדינה בעד הוא שנכון מאמין שאני

 לדבר מוכן לא הוא ליבו שבסתר חושבת, את מה
שכן. ודאי אש״ף? עם

 מס״ם את משכנע היית איך •
 לאומית, אחדות לממשלת להצטרף!

לה? מוסר היית תיק איזה
 תיק את קחו — מפ״ם לאנשי בעצמי אמרתי
 הצביע מי יודעת את כהנא. את תראו המישטרה.

ח  אדם הצביע בחולדה מהשוטרים. גדול חלק כ
 להיות יכול איך עוז עמוס את שאלתי כך. אחד
 על ששמר השוטר — לי אמר הוא אז כזה? דבר

 אני כך. הצביע והוא בקלפי, להצביע זכאי הקלפי
 על מדבר אני הגבוהה, הקצונה על מדבר לא

כלפי מתנהגים הם איך תראי הנמוך. הדרג

 של בהפגנות מתנהגים הם איך תראי ערבים,
ימנית. כולה המישטרה השמאל,

 זה ממפ״ם. שר־מישטרה שיהיה רוצה אני
 תפקיד זה כהנא. את לעצור כדי היום, חיוני

 לא אז ישתולל, לא הזה שהאיש לדאוג השמאל,
 לאומית? אחדות ממשלת זה בשביל שתהיה כדאי

כהנא. את לעצור בשביל רק
 המערך כזו, ממשלה תהיה שאם לגמרי, ברור

 הוא יתנגד. לא והליכוד מלבנון לצאת ידחוף
כדאי לא אז המערך, את להאשים יוכל תמיד

 זה? בשביל לאומית אחדות ממשלת להקים
 _ אי־אפשר סיפוח, של אקט תמנע כזו ממשלה

 לא אחד מטורף ביום הליכוד ממשלת אם לדעת
ושומרון. יהודה את לספח תחליט

 עם במשא־ומתן תתחיל כזו אחרות ממשלת
 מפרס יותר שלום איש שהוא וייצמן, ירדן.

תפקיד את עצמו על יקבל ודאי ומרכין,

 יביא הוא כזה, למשא־ומתן ידחוף הוא שר־החוץ.
 — יותר כדאי מה אז יזוזו. העניינים הצעה,
 או אימפוטנטים, ולהיות באופוזיציה לשבת
 אולי שאולי לאומית, אחדות בממשלת לשבת

דברים? פה תשנה אולי
להצ המערך צריך לדעתך האם •
ברא גם לאומית אחדות לממשלת טרך
הליכוד? שות

 היא המערך, של להיות צריכה הראשות
 בכנסת. ביותר, הגדולה הסיעה בהיותו לו מגיעה
 אחדות של שראש־ממשלה בחשבון תביאי

 מנהיג, של במובן ראש־ממשלה לא הוא לאומית
 עניינים. תנהל כזו ממשלה יושב־ראש. יותר הוא

 שתפקידו כך לממשלה, תעבור הכנסת למעשה,
 את לנהל בעצם הוא ראש״הממשלה של

מנהיג. להיות לא העניינים,
 לאומית אחדות ממשלת כלומר •
הליכוד? בראשות גם מהרה, בכל

 אולי אפשרי. שזה אומר אני יודע. לא אני
 בסדר, — שיגידו נניח רוטציה. של בתנאים

 תיקי אבל מהליכוד, יהיה ראש־הממשלה
רע? זה מה המערך. יקבל והאוצר, החוץ הביטחון,

 -י אפשרי. לא שזה יודע אתה •
את ירכיב שהליכוד אפשרות על חשבתי לא

 עם התייעצתי לא הלאומית. האחדות ממשלת
 היא הכרוז של העמדה זה, בשלב איש.

המערך. בראשות תהיה שתקום שהממשלה

 מהו ולליכוד, למערך לרגע נניח •
אלה? בימים סופר של תפקידו לדעתך

 רומן, כתיבת באמצע אלה בימים יושב אני
 דבר בכל שלי המעורבות על עצמי את ומקלל
 אני מה ממני. חזק זה אבל בכתיבתי, קשור שאינו
 אני הכרזות? להכריז צריך אני זה, את צריך

 כנראה אומר שאני מה זאת. ובכל סופר. בסך־הכל
כזו. תהודה עורר זה למה אחרת משמעותי,
 אומר שסופר מה כל שבאמריקה, לי, תאמיני

 חלק הוא סופר רלוונטי. לא זה כאלה בעניינים
 זה את אומר ואני — ופה והאמנות, מהבירור

 של לדבריהם משמעות יש — ולרע לטוב
 שדברינו מהאפקט נדהם בעצמי אני אנשי־רוח,

 לא אני זה. את רציתי לא לי, תאמיני עוררו.
 משפיע, שאני כנראה אבל להשפיע, מחפש
 יש עדיין אנשי־רוח של שלדבריהם כנראה

תפקיד. עליך מטיל וזה השפעה,
משפיע? זה לדעתך מי על •

 אצל קתרזיס של לתחושה גרם זה כל, קודם
 כמוני. הבחירות תוצאות את שקראו אנשים הרבה
 הרבנים, של היתר כמו היה הזה שהכרוז לי, נדמה

 מותר ושעכשיו היתר שיש הרגישו פיתאום
 אל מופנה הזה הכרוז למעשה, חזיר. לאכול

 ילך שהמערך אותי ומפחיד אנשינו. אל השמאל,
 הפניתי.״, הזה הכרוז ואת השמאל, בלי לממשלה
 אנשים חשוב. היה וזה הגיע, זה ואליו לשמאל
 בראשות לאומית אחדות שממשלת הרגישו
הזה. לעם שנחוץ היסטורי, צורך היא המערך

 מרגיש אתה האם אלה •בימים
לעם? שייך שאתה

 חייב אני לעם, שייך מרגיש שאני רק לא
 ביני ההבדל אולי וזה לעם, שייך שאני להרגיש

 שחתמו אלה ובין הכרוז על שחתמו חבריי ובין
 אליו, שייך אני שלי. העם זה המתנגד. הכרוז על
 _ צריך אני ולכן אחר, עם לי לסדר יכול לא אני

 ״ רעתו את לשנות לנסות העם, עם להתמודד
 יכול אני אחרת. בדרך ולהובילו מולו ולעמוד

 ולכהנא, לתחיה שהצביע שלם לנוער לבוא
 כך הרי בשבילי? תרבות בני לא אתם לו ולהגיד

את נשיב לא התעלמות על־ידי פאשיזם. נוצר


