
״[11113*31 לחיים מילחמה
הפוליטיים. חייו על לוחם סרס 'מעוז***

 לה המתין שהוא הגדולה, ההזדמנות
 כל לסי סוך־סוך. לו ניתנה •מנה, 30 במשך

•מלו. האחרונה ההזדמנות זוהי הסימנים,
 שנותיו בכל אותו הרודף האכזרי, הגורל אולם

 שהושווה האיש הפעם. גם ממנו הירפה לא בפוליטיקה,
 היווניים שהאלים אנשים ולטאנמאלוס, לסיסיפוס נעבר
 קללה לפני עתה גם עומד בהם. ונקטו אותם קיללו

, . . אכזרית•
 לנפות הימבוע עידו הטיל נימיא־המדינה

 הוטל שבהם התנאים אך ממשלה. ולהרכיב
 כמעט ביצועו את הופכים התפקיד עליו

בלתי־אפשרי.
 מהן אחת וכל אופציות. ארבע לפני עומד פרס שימעון

אייאפשרות. נגדר כמעט, היא,
הארבע:

לאומית. אחדות ממשלת •
הליברלים. עם ממשלה •
הדתיים. עם ממשלה •
ממשלת־מיעוט. •

 רעות. האלה האפשרויות כל מבחינתו,
ביותר. הרעה מהי רק היא השאלה

בתאים מימות אחוות: •
 ביותר. הסבירה היא ממשלת־האחדות מראית־־עין, ך*
 העם מתאחד לפתע כאשר מצבים, המדינה בחיי יש /

 לפרה בדלילה ההופכת כלשהי, סיסמה סביב כולו
קדושה.

 מטופשת. פדה זוהי קרובות, לעיתים
 לרעיון מס״טפתיים משלמים בה הדוגלים

 מפני אם אותו, מבינים שאינם מפני אם אווילי,
פופולרי. שזה

 ערב דיין למשה תיק־הניטחון מסירת היה כזה רעיון
 בגין מנחם הכנסת של במחיר מילחמת־ששת־הימיט

 והממשלה למילחמה, דבר כמעט תרם לא דיין לממשלה.
 מפני לעמוד היה אי־אפשר אך צרורה. צרה היתה עצמה
וכלי־התיקשורת. הציבור של ההיסטרי הלחץ

 מעז אינו איש לאומית". ״אחדות שוב הוא הרעיון כיום
 להיראות רוצה מי יפה. לא שזה מפני אחדות. נגד להטיף
 קשות. הן המדינה לפני העומדות הבעיות פלגן?

 לחשוב נוח הן. אף קשות להתקבל החייבות ההחלטות
 אנשים הרבה ממשלת״אחדות. לכל: תרופת־פלא שיש

 השבוע השמיעו חכמים. דווקא ולאו ותמימים, טובים
זו. קריאה

 קבלת דווקא מטופש. רעיון זהו למעשיה
 בלתי־אפשרית תהיה הקשות ההחלטות
האחדות. בבמשלת־

 את ולהקטין התקציב את לצמצם כרי למשל:
 של דראסטי צימצש על להחליט צורך יש האינפלציה,

 הקפאת בלבנון, הנוכחות חיסול תקציב״הביטחון.
 לעולם בממשלת־אחדות ולמעשה. להלכה ההתנחלויות

כך. על הסכמה תהיה לא
 הוא לעשות יכולה כזאת שממשלה היחידי הדבר
 על המחיר מלוא את ולהטיל הנוכחית, במדיניות להמשיך

 רמת־הסחייה של קיצוני צימצום תוך חסר״הישע, האזרח
 דווקא בכך אם ספק וההתנחלות. המילחמה לטובת שלו,

 למען קולס את עתה המרימים כל רוצים
ממשלת״האחדות.

 בקולי־קולות הקוראים הפוליטיקאים כל כמעט
 הדתיים בליבס. לה מתנגדים כזאת ממשלה להקמת
 יהיו הם כי השפעתם, כל את כזאת בממשלה יפסידו

 גדולים חלקים לכך מתנגדים במערך בה. מיותרים
 מפני ושינוי). הגרורות(ר׳׳ץ המיפלגות־ עם יחד (מפ״ם>,

לדיעותיהם. הפוך בכיוון בהכרח תלך כזאת שממשלה
הליכוד. הוא העיקרי המיביטול אך

 בהנהגת בממשלת־אחדות באמת הליכוד רצה אילו
 היה הוא יממה. תוך העניין את מסיים היה הוא פרס,

 נוטל ותיק״האוצר. ראשות־הממשלה את למערך משאיר
 תואר ואת הביטחון החוץ תיקי את לעצמו

 מאוד. להם דומים או אלה. תנאים סגדראש־הממשלה.
מראש. נתונים

 העומדים הקשיים את רואה הליכוד אולם
 שפרס הסיכוי על עדיין מוותר ואינו פרס לפני

 את הנשיא יטיל אז כי תיקווה מתוך ייכשל,
שמיר. יצחק על התפקיד
 כלי העניין את לסחוב הליכוד מוכן הזה הסיכוי למען

 יגיע מקווה, הוא כך בסופו, ממושך. משבר וליצור סוף
תורו.

 כל של העיקרי היעד היא ראשות־הממשלה כי ברור
 רבות, סמכויות יש לראש־הממשלה הגושים. משני אחד

 היא מיפלגתו בממשלה. הדומיננטית היא אישיותו
והעולם. הצינור בעיני השילטוך ״מיפלגת

 ממשלת־אחדות להרכיב מאור פרס יתקשה לכן
 לגבי כללית מכירה לערוך מוכן הוא אם נם בראשותו,
 צריכים והליכוד שהמערך גם מה והתיקים. העקרונות

 עימם, הקשורות המיפלגות־הגרורות על לשמור שניהם
מחר. להן להזדקק עלולים שהם מכיוון

ר״ץ, ועד התחייה מן לכולם, מקום יהיה שבה בממשלה
לאחד. אף מקום די יהיה לא

קלושים. הסיכויים:

עכשיו לא ?•נולים: ♦
 עם ממשלה להקים רוצה היה שפרם **וגן

 מאוד יתכן בליכוד. פילוג גרימת תוך ^•/הליברלים.
בכך. רוצים שהיו חשובים יסודות כליברלים שיש

 סיכוי שום לכך אץ שנותר, במצב אולם
 לקבל מסוגלים אינם הליברלים זה. ברגע

 החלטות וכמה כמה אהת ועל קלות, החלטות
זה. מסוג קשות

 אילו יותר. רחוק בטווח דק אך — קיים אומנם הסיכוי
 הסיכוי נוצר היה הליכוד, בלי ממשלת־פרס. קמה היתה

 לשבת חשק להם שאין הליברלים, את בהדרגה לפורר
 אריאל של כוחם יגבר שבאופוזיציה גס מה באופוזיציה•

חרות. על ישתלטו והם לד דוד ו/או שרון
 קיימת אינה זו אופציה — מיידי בסיכוי
למעשה.

קארקסיזו דוושות הדח״ם: 9
 ממשלת־אחדות להקים פרס לשימעון סיכוי שום ץ

 מצליח שהוא לכן קודם יוכיח לא אם בראשותו, 1\
 את לשבור יוכל הוא אז רק מצומצמת. ממשלה להקים
הליכוד. של ההתנגדות חומת

 בלתי• כמעט זה גס הסימנים, כל לפי אך
אפשרי.

 המתקדמת ברשימה תלויה תהיה שלא כזאת, ממשלה
 על (נוסף דתיים קולות לשישה זקוקה תהיה ונרק״ת,

 וייצמן עזר של השלושה ושינוי, ר״ץ המערך, של 50ה־
אנדחצירא.) ואהרון הורביץ ייגאל שיל הנודדים ושני

 רמזה כבר רצינית, מיפלגה שהיא ישראל, אגודת
 בסישחקי משתעשעת המפד״ל אך לכך, מוכנה שהיא

 בממשלה תשתתף שלא והודיעה האתדות־הלאומית,
 בעיני חן למצוא הפוכה המיפלגה רוצה בכך יותר. קטנה

 גם ואולי הלאומניות ומורשה ש״ס עם להתחרות הציבור,
פנימיים. ותככים חיכוכים על להתגבר

 יהיה אי־אפשר כמעט ביותר הטונים בתנאים גם
 יוסף ומפ׳ם, אגודת״ישראל את אחת בממשלה להושיב

קאריקטורה. תהיה זאת אלוני. ושולמית בורג
 התיקייה במעט היא זי קאריקטורה אולם

סרס. שימעון של האחרונה
 תתגבר ימים, כמה תוך כזאת ממשלה יקים לא אם

 בהנהגת קטנה ממשלה ולהקמת לסילוקו הקריאה
 אולי בטוח. מיקלט הדתיים כל ימצאו שבה הליכוד.

 וייצמן עזר את לקנות ו/או לשבור אז הליכוד יצליח
ממשלה. ולהקים

האסוו חנו׳ מיעוט: ♦
היא גס אך פשוטה״ יותר הרבה אפשרות כמובן, ש, {י

בלתי־אפשרית. כמעט
 ממשלת־מיעוט, ימים כסה תוך להקים היה יכול פרס

 המתקדמת הרשימה של חד־פעמית בתמיכה שתזכה
 שאינם תנאים כמה לכך העמידה המתקדמת ורק״ח.

תנאי. שום העמידה לא ורק״ח בלתי־סביריט
 אחת במכה יוצר היה כזאת. ממשלה פרס הקים אילו
 לאחר הליכוד. מידי יוצא היה השילטון קיימת. עובדה

 או השילטונית. לעבודה בתנופה לגשת פרס היה יכול מכן
 ברור יהיה כאשר יותר. רחבה ממשלה להקים לנסות
 קל יותר הרבה לו יהיה ממשלת להקים הצליח שהוא

זול. במחיר חדשים שותפים להשיג
 שבר היד״ את לעצמו החותך אדם כמו אולם

 אולי — הזאת האפשרות את עצמו פרס
לו. שהיתה היחידה המעשית האפשרות

 הרגעים של בהיסטריה הבחירות, אחרי מייד
 שתהיה ממשלה יקים לא שלעולם פרס הכריז הראשונים.

 הצטרף בכך ורק׳ח. המתקדמת בקולות תלויה
 שתי להוציא שביקשה כהן, גאולה של למחול־השרים

 של כוחו את להגביר כדי למחנה, מחוץ אל אלה מיפלגות
הקיצוני. הלאומני האגף

 פרם הצטרך לו האופיינית בחולשת־האוסי
 למלכודת נכנם שהוא להבין מבלי זה, למחול

 הלך, אחריו אויביו. לו שהטמינו
וייצמן. עזר דומה, בחולשת־אופי

 בהם לחזור לשניים מאוד קשה יהיה כיש
 הסבירה הדרך על ולעלות המטופשות. מהצהרותיהם

 שתי נגד מחול־השדים לפניהם. העומדת היחידה
פרס. תיקוות של למחול־המוות להיות עלול הרשימות

 כי לדעת יווכת כאשר האחרון, ברגע כי יתכן אך
 את פרס ישנה פוליטי, ומוות חיים של שאלה זוהי בשבילו

 המדינה, נשיא על־ידי שנקבע הקו את ויקבל טעמו
 וכל רק׳׳ח המתקדמת, הרשימה בין להפלות סירב כאשר
 הנוחר בקולות שזכו הלגיטימיות, המיפלגות שאר

 בעלת מיפלגה מלבד וגזע, דת לאום, הבדל בלי הישראלי,
מובהק. גזעני־נאצי אופי

 של והאחרון העליון המיבהן להיות עלול י זה
פרם. שימעון
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פרס. של לראשו הילה הן כאילו התיקרה על המנורות נראות בתצלום

 כחול במיקטורן פרס, **ץימעון
 חיוך חייך בהירים, ובמיכנסיים

 את העיף הוא הספה. מעל וקם רחב
 שמיר, יצחק עמיתו לעבר למטה, מבטו

 ממקומו. לקום הוא גם הזדרז זה אך
 הניח ליצחק, רחב חיוך שלח שימעון

 ושאל כתפו על פטרון של יד
יצחק?״ תשתה ״מה במתיקות:
 נוכח משהו נבוך היה מצירו, יצחק,
 מדי המופרזת ״בעל־הבית" התנהגות
 וענה פרס שימעון של לטעמו,

 בבקשה.״ תה כן, תה. ״אולי חלושות:
 סודה.״ גם ואולי תה פעמיים לנו ״תביא

הזריז. עוזרו אסקרוב, לברוך פרס זרק
 נקבעה דויד המלך במלון הפגישה

 השני ביום אחרי־הצהריים, 4 לשעה
 שימעון קיבל לכן קודם יום השבוע.

 תפקיד את מנשיא־המרינה פרס
 בכותל פתק שם הממשלה, הרכבת
להתייעצויות. לתל־אביב ומיהר

 למלון ראשון הגיע פרס שימעון
 השעה לפני דקות עשר דויד המלך
 אדם. המה כבר המלון של הלובי ארבע.

 כל להתקבץ התחילו לכן קודם רב זמן
 זה. מסוג מאירועים המתפרנסים

 הביטחון אנשי כמובן הגיעו ראשונים
 את בדקו באוזן) מכשיר־הקשר (עם

 הלובי ברחבי עמדות ותפסו השטח
 להגיע התחילו אחריהם המהודר.

 ובקבוצות, אחד אחד העיתונאים,
 של הכניסה פתח מול מקומות ותפסו
המלון.

 ממנה ירד לבנה, בוולבו בא פרס
 כשראה המסתובבת. הדלת דרך ונכנס

 מולו, מכוונות המצלמות עדשות את
 בשל ספק רחב, חיוך פניו על לבש

 התיקווה בשל ספק המצלמות,
 ראש־ סוף סוף אולי יהיה שאו־טו־טו
 בחורות שתי חיכו הפתח ליד הממשלה.
 בידיהן שהחזיקו לבנות, בשמלות

 בתור לבנות. ומעטפות זרי־פרחים
 המיועדים מיכתבים היו המעטפות

 למנוע מהם והמבקשים ושמיר, לפרס
 ולהגיע־ הציוני במחנה הפילוג את

לאומי. לפיוס
 הגיע איך הבין בדיוק שלא פרס,

 איזה הבין בדיוק ולא לידו, זר־הפרחים
 הפרחים את החזיק אותם, לו נתן גוף

 לעבר באון וצעד השמאלית בידו
 ופרס תיקתקו המצלמות המעלית.

השניה. לקומה ועלה במעלית נבלע
 התחילה אז ורק חלפה, 4 השעה

 הביטחון. אנשי בין שניה תכונה
 השרד מכונית מגיע. ראש־הממשלה

 המסתובבת הדלת ליד עצרה האפורה
 מקבל כשהוא פנימה מיהר ושמיר
 נראה שמיר ומיכתב. זר־פרחים בדיר
 בפוזה בנוח לא מרגיש הוא כאילו

 לפרס, המוזמן זה כשהוא החדשה,
 הממשלה הרכבת תפקיד את שקיבל

החדשה.
 המעלית בתוך בזריזות נבלע שמיר
 במקומה, ארוכה שעה במשך שעמדה

המעלה. רמת לאישיות מחכה


