
הורוביץ מרדכי

 עכשיו יכול שמיר יצחק מר הממשלה ראש
לט העבודה, מפלגת בראשי לגעור להתרגז,

 ופוגעים העולם בבירות מתרוצצים שהם עון
 בשום הזה כדבר נשמע לא — ואכן במדינה.

 בממשלה בכירים שרים ששני ולשון אומה
 דעת על שלא למקום ממקום יעברו כלשהיא

 לעמדות ויטיפו מכהנים הם שבה הממשלה
 ראינו אנחנו ממשלתם. לעמדות המנוגדות
 מראיינים, אמריקאים, שרים איך בטלוויזיה

 והבין פרס בה״ה מביטים מחוקקים בתי חברי
 פוליטיים פרוורטים בשני כמו בהשתאות

הו הממשלה ראש ואולם כלשהו. נדיר מסוג
 ״היעה דפי מעל חודשים כמה לפני עוד זהר

 אלה. משותפיו לו שצפוי מה זה כי אחרת"
 עם לישון ששוכב מי הפתגם: שאומר כמו

כינים. עם קם כלב,
 את זה מדור דפי מעל הבענו גם אנחנו
הממש שראש הקשים הלחצים בגלל דאגתנו

 שותפיו מצד והן בעולם הן בהם, נתון יהיה לה
 שלו. השלום מיוזמת כתוצאה בקואליציה,

 ללחצים פתח פותחת שהיוזמה כריעה היינו
בהם. לעמוד מסוגל שיהיה אדם שאין כאלה

 במחשבה בנו, מעורר זה עמידה כושר
 בפרוס מהראשונה. חמורה אחרת דאגה שניה,
 הממשלה לראש מאחלים אנו החדשה השנה
הממש ראש אך ימים. ואריכות בריאות שפע

 לעולם לא כי ידוע והרי צעיר איש אינו לה
 של לנעליו העת בבוא שייכנס האיש חוסן.
בחובו הצופן מצב ממנו יירש הממשלה ראש

שרון ואריאל שמיר יצחק
לתפקיד המתאים והיורש ראש־הסמשלה

 האפשריים המועמדים מבין עצומים. לחצים
 אדם רק ישנו העת בבוא מקומו את לרשת

 — כאלה בלחצים לעמוד המסוגל אחד
 את עלינו יביא אחר מינוי כל שרון.■ אריאל

 או במוקדם הסתלקותו, עם מיד המבול מימי
 יצחק בדמות האנושי הסכר של במאוחר,

שמיר.
 נפלאים אנשים הם האחרים המועמדים כל

עו הם בחלקם אבל ספק. בזה אין אחד. אחד
 עמידה מאי הנובעות טעויות עכשיו כבר שים

 נידב בוש שהנשיא הדקות עשר נידבת
 יום שבאותו לאחר ארנס, משה החוץ לשר

 עם שלמה שעה במשך בניחותא ישב עצמו
לת השייכים בעניינים עמו ודן פרס שמעון

 השפלה היתה ארנס, מר של אחריותו חום
לחלוטין. ומיותרת נסבלת בלתי

 מר ביקש בפגישה כי דיווחה העיתונות
 ראש בין פגישה שיסדיר בוש מהנשיא ארנס

 מהלך היה זה מובארכ. הנשיא ובין הממשלה
 הממשלה ראש כך שע״י בלבד זו לא שגוי.

 ורבין, פרס של לתסריט כסטאטיסט הצטרף
מי של במעמד מעתה זכה שמובארכ אלא
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ם ביערות, לשריפה שגרמו והם את תעשה א דיינו! - ז
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עמם. בני ידי על שנרצחו
הער האלימות מאורעות פרוץ מאז בי מראה אחרת״ ״דיעה ספירת

הבא: הפירוט לפי ויהודים, ערבים ואישה, איש 198 הטירור קטל בית
אחיהם. בידי ונשרפו ונורו נדקרו ערבים 153 •

נרצחו. יהודים 45 •
נעדר. ישראלי חייל •

 בכך ישראל ממשלת לראש טובה שעושה
 של המאולתרת הפגישה לפוגשו. מוכן שהוא

 מישגה היתה בוש הנשיא עם ארגס החוץ שר
 היה החוץ שר בלחצים. עמידה מאי שנבע
 עם מהפגישה להימנע דרך למצוא צריך

 ולתמיד אחת להחליט ייאלץ שזה כדי הנשיא
 של החוץ ענייני על לדבר רוצה הוא מי עם

שלה. האוצר שר עם או החוץ שר עם ישראל:
 לפרס לחכות איפוא, היה, וצריך אפשר

 מובא־ יוזמת את לטרפד ושם בקאבינט ורבין
 מתאימה, בהסברה מלווה כזה, פעולה קו רב.
 המהלכים וכל הואיל בציבור לאהדה זוכה היה

 הנוגעים כל ע״י נעשו מובארכ תוכנית סביב
והגון. שפוי אדם כל שקוממה בצורה בדבר

 צריכה היתה לא בוש הנשיא עם הפגישה
מכוב היתה לא שהיא מפני רק ולו להתקיים

 להיאמר. צריך היה לא בה שנאמר מה גם דת.
מאו פגישה שבאותה הוא שהתקבל הרושם
 בג־ עמד לא ארנס מר דקות, עשר בת לתרת

 שגרם דבר הנשיא, נוכחות של ראוויטאציה
 לומר, לו שהיה מה לא לנשיא להשמיע לו

 לא שמיר למר לשמוע. רצה שהנשיא מה אלא
 לו שיסדיר בוש מהנשיא לבקש עניין כל היה

מובארכ. עם פגישה
מע את הממשלה ראש מנה שעבר בשבוע

 הציבור. באוזני ארנס מר של הרבות לותיו
 הן וכאדם כפאטריוט ארנס מר של מעלותיו

 ישראל מדינת של צמרת כל המפורסמות. מן
 בה ממלא שאינו או בה, חבר אינו ארנס שמר

 מועמד בחסר. לוקה צמרת היא מרכזי, תפקיד
דווקא. לאו — הראשון המקום את לרשת
 כפאט־ ארנס מר של הרבות מעלותיו ואם

 של מעלותיו ראייה, צריכות אינן וכאדם ריוט
 הקריירה בכל שכן. כל לא הממשלה ראש
 שבו, אחד עניין רק ישנו מרבב, הנקייה שלו,
אי לטינה נתן הממשלה ראש הנראה, ככל
 הלאומי. האינטרס שיקולי על לגבור שית
 לחרול או להיות של אלה בימים — שכן

הי המועמד הוא שרון על־אנושיים, ולחצים

הממ בראשות העת בבוא לעמוד, הראוי חידי
 לאומי ערבי, או יהודי בישראל, אדם כל שלה.

זאת. יודע שמאלני, או
מתפרקת. שהמדינה הרגשה בציבור יש

שמאלנים כולל הציבור, שתקוות ספק אין

 שרון. אריאל של באישיותו מתמקדות רבים,
 פרט הליכוד, בתוך לשרון שיינתן מעמר כל

 שקול שמיר, אחרי הבא האיש של למעמד
 כך על הציבור. ותיסכול האיש ניטרול כנגד

ביוקר. לשלם עלולים המדינה וגם הליכוד גם

הבנות
למבול


