
 מאלפת שיחה לי היתד, אלה ימים ף*
ם ע  במפא״י. השני הדרג מעסקני אחד ^

 סיכוי כל ן א כי אותי לשכנע ביקש הוא
 האיזוריות הבחירות חוק קבלת את למנוע

 בן־גוריון. דויד ידי על המוצע המבניות,
לענין. ישר מעשיים, היו דבריו

 את שימכרו בכנסת יש אנשים ״כמה
 במזומנים?״ לירות מיליון תמורת קולם
אותי. שאל

 וסימנתי חברי־הכנסת, רשימת על עברתי
ה מספר לי. שנראו השמות ליד צלבים
 כאן אזכיר לא לארבעה־עשר. הגיע צלבים
שמות.

 ארבעה־עשר,״ שרק ״נניח צחק. בן־שיתי
 יחד פחות. לנו דרושים ״למעשה אמר.

כ למפא״י יש והערבים, מינץ אנשי עם
ל כדי ששה רק חסרים קולות. 55 רגע

רוב. השיג
 לי■״ מיליון קולות-ששה ״ששה

 את שיבטיח חוק תמורת רות.
 המחיר - כדורנו מפא״י שלטון
 אהד אחוז של שליש זהו פעוט.

וה אחת. כשנה המדינה מתקציב
 כנסת חברי כמה אצל לי, אמן

ממיליון.״ פחות הוא המחיר
 למה שאלתי בלתי־נעים. חיוך חייך הוא
סזנתו.
 חומר לדעתו, יש, חברי־כנסת כמה ״נגד
 לו קורא שאתה המוסד בתיקי מרשיע

ו ממבע ״הברחות שאל. מנגנוךהחושך?״
אח שערוריות אינטימיות, תמונות סחורות,

 לקאריירה מיידי קץ ישים שפירסומן רות,
שלהם?״ הציבורית

 שמונה,״ ״לפחות צלבים. סימנתי שוב
אמרתי.
 כר־שיחי. השיב והותר,״ ״די
 יש* לא שבן־יגוריון חושב ״אתה
ה כפות על כשמתחת כזה, תמש

 בעיניו החשובה ההצעה מאזניים
 כדורנו? אחר דבר מכל יותר

החב אותם את יעמידו ובאשר
 - או! או, - הברירה בפני רים
 יצביע שלא מהם מי יהיה וכי

כעד?"

 לבוגד שאפילו הדעה את בעתי
ל יהיר. קשה סחיטה של לקורבן או ן 1

ה כזה. גורלי בענין מפלגתו נגד הצביע
מדי. גלויה תהיה בגידה

 שבו״ חושב ״אתה שאל. בגידה?״ ״איזה
 השול־ על להניח טיפש כל־כר יהיה גוריון

 שיטת־הבתי־ לשינוי הצעת־חוק חן־הכנסת
 הרבה הוא הזקן. את מעריך אינך רות?
פיקח!״ יותר

 מאד. סבירה תוכנית לפני גולל בר־שיחי
 למש״ חוק על רק להצביע תתבקש הכנסת
 למשאל־ חוק אפילו זה יהיה לא אל־עם.

 פשוט זה יהיה הבחירות. שיטת על עם
 להכריז הממשלה את שיסמיך כללי, חוק
בע לשאלה בנוגע משאל־עם על פעם מדי
 מאוד, כללי חוק לאומית. חשיבות לת

 הכנסת את אפילו יחייב שלא מאד, סתמי
 ממשאלי־העם שיתקבלו בתוצאות להתחשב
שייערכו.

 הח״כים 17 לא כזה? חוק נגד יצביע מי
 הם שנה 11 מזה כי — החרות תנועת של

 משאל דרשו הם כזה. לחוק בדיוק מטיפים
 עם משאל ושוב השילומים; הסכם על עם
מעזה. הנסיגה על

 הגישו שופמן ויוסף יוניצ׳מן שמעון ד״ר
 לעריכת מנוסחת הצעת־חוק לכנסת רשמית

 משאל על עדיין חשבו לא אז משאלי־עם.
 כל עכשיו, אך הבחירות. שיטת בענין
 את לקחת הוא לעשות מפא״י צריכה ■אשר

 בערה• ולהצביע — עצמה הצעה אותה
לסגת. תוכל לא חרות

 נגד להצביע יעיז מי - וככלל
אי להבריז: יבול מי משאל*עם?

עצמם ישראל שאזרחי מובן נני

 זו? סוגיה על דעתם את יביעו
 עצם באשר נגד, להצביע יעז מי

ש כהודאה תיראה זאת הצבעתו
לדעתו? מתנגד העם לדעתו

★ ★ ★
 כי ד״בטחון לבר־שיחי מניין אלתי

 במשאל־עם רוב תשיג אמנם מפא״י \1/
שיטת־הבחירות. שינוי על

 רחמני. עליון, חיוך באותו נתקלתי שוב
 על מדבר ״מי בליגלוג. שאל ״מפא״י?״

 מפא״י. של הצעה תהיה לא זאת מפא״י?
 היא קולה. את תרים ולא כמעט מפא״י

 אנחנו המלאכה. את לעשות לאחרים תתן
כולם. את נגייס

 'שמנחם רביזיוניסטיים, עסקנים ״נגייס
וה במפלגתו, מקום להם נתן לא בגין

 בן־גוריון. את מאשר יותר בגין את שונאים
תע ינהלו הם בת־בריתנו. תהיה שנאתם

 ז׳בוטינ־ בשם השיטה, שינוי למען מולה
המת המובאות את ימצאו כבר והם סקי,

אימות.
הריאק והפרשנים הכלכלנים את ״נגייס
 ה־ במפלגת מקומם את מצאו שלא ציוניים

 התעמולה את ינהלו הם ציונים־כלליים.
 החופשית, היוזמה בשם הליבראליזם, בשם

ומא מאנגליה הלקוחות בדוגמות ישתמשו
מריקה.

 כי היודעים השמאל, אנשי את ״נגייס
 שומם, במדבר בקרוב יימצאו מפלגותיהם

 הם מועד. בעוד העגלה מן לקפוץ והרוצים
ה הסוציאליזם בשם השיטה למען יטיפו
 או מארכס בכתבי פסוקים וימצאו צרוף,

בורוכוב.
 משרות קיבלו שלא הדתיים את ״נגייס

 כי יודעים הם האגורה. או המזרחי אצל
 למועמדים מחר, ,זקוקה תהיה מפא״י
בבחי רוצה אלוהים כי יוכיחו הם דתיים.

סלה. אמן איזוריות, רות
 אבד בל בולם, אלינו יבואו ״הם

 הכבוד, רודפי בל האמביציות, לי
 כבוד. להם ניתן הבצע. שוחרי בל

ל אותם נזמין בסן!. להם ניתן

 לנאום להם ניתן הנשיא. בית
רש להם נעניק ישראל״. ב״קול
 להם ניתן לא אמנם ייבוא. יונות

 אבל - הצמרת לחדרי להיכנס
ש בדי בדלת, חריץ להם נפתח
 ולהשלות פנימה להסתכל יוכלו

ב נמצאים בבר שהם עצמם את
פנים.
 את ישכנעו הם עבודתנו. את יעשו ״הם

 חוק הדורשת היא מפא״י לא כי ר,המונים
 עם- זולת והשכבות, החוגים כל אלא זה,

 לרוב נזכה אנחנו השנואים. קני־ר,מפלגות
 80 אולי אחוז, 75 לפחות — במשאל גדול

אחוז.
 קד 61 לנו יספיקו - כן ״אחרי

חוק את לקבל כדי ככנסת לות

 כי האזוריות־הרוכניות. הבחירות
 רצד את יביע עצמו שהעם אחרי

 לא - עצום ברוב זו בשיטה נו
 ככנסת. גדול כרוב צורף בל יהיה

 המוסרי הבסיס יספיק. אחד קול
איתן. יהיה שלנו

 העוזרים כל את נשלח נשלוט. — ״ואז
 הכנסת מפא״י, של תהיה הממשלה הביתה.

לב נשלוט מפא״י. של כולה כמעט תהיה
 לדאוג נצטרך לא זמן. ולהרבה־הרבה דנו׳
בן־גוריון. אחרי יהיה מה

 הכל בטוח, הכל ידידי? רואה, ״אתה
בזה?״ שתילחם הטעם מה מוגמר.

★ ★ ★
 לנקודת- הגענו כי להילחם, טעם *ש

ה בהתפתחותה ביותר החמורה המשבר
כ קומה. מאז מדינת־ישראל, של פנימית

 של בפרשת־הדרכים המדינה עומדת אשר
 ה־ ושל מעשית) אך (חלקית, הדמוקראטיה

 אל — אמיתית) אך (מוסווית, דיקטאטורה
בצו להתגלגל לדברים שנתנו עלינו ייאמר

 או אדישות מתוך פאטאליזם, מתוך זו רה
תבוסנות. מתוך

 עצמי. על לחזור כאן עומד שאני יתכן
לא אך נאמרו. שכבר דברים שאגיד יתכן

 באיצ־ להצטעצע להבריק, לנסות היא עת
 חייבים ברורים דברים מקוריות. של טלה

אותם. לומר מתכונן והריני להיאמר,
 והולך, גובר בקצב מתגלגלים, הדברים

ב עוד ואת אמרנו דיקטאטורה. לקראת
 נראו ודברינו שנים, לפני התהליך, ראשית

ה ברור היום בלתי־אחראית. בהפרזה אז
 בבחינה עיניו את עוצם שאינו מי לכל דבר

מלראות. להימנע תחילה
 הדיקטא- לקראת הולכים אנחנו

תה חי, גוריון כן עוד כל טורה.
מוס עדינה, דיקטאטורה זאת יה

 ״דמוקראטיה מעין קלה, ווית,
יש כאשר מבן, לאחר מודרכת".

 תהיה הצעירים, היורשים תלטו
 עדינה, פחות דיקטאטורה זאת

 1- נוחה פחות מוסווית, פחות
 דיק-| לקיים בדי דרוש שיהיה כבל

זו. טאטורה
 בו ביום סופית תתגבש זו דיקטאטורד,

האיזוריות־הרובניות הבחירות חוק יתקבל
ב למפא״י מוחלט רוב שיבטיח החוק —

ועד. לעולם כנסת,
 1,,להכשר המעשית התכונה מתחילה עתה
 לא ללחום. הזמן עתה זה. לחוק הקרקע

עכשיו! — חודש בעוד לא שנה, בעוד
 - ככנסת למפא״י דוב אין עוד

 של סוף־העונה מכירת אחרי גם
 של רוב יש עוד מינץ. כנימץ
 הכיף השיטה נגד קולות עשרה

גוריונית.
 ערוכים מפא״י שכוחות בעוד אולם

מפו — והולכת מתגבשת ותוכניתם לקרב
 ובמדינה, בכנסת הנגדיים הכוחות צלים

 תהומי; ובפאטאליזם קודר ביאוש שקועים
 הם נגמר. כבר כאילו הקרב בשבילם,

 מן יותר סמרטוטים של לערימות דומים
 לפני עוד שזכו פוליטיים, לכוחות אשר

לרוב. חדשים עשרה
הח דוגמא שוב אזכיר למענם,

 כל בגוף צמרמורת להעכיר ייבת
חושב. אדם

★ ★ ★
 אחר חודשיים ,1933 במארס, 5* ף•
 ה׳ בגרמניה נערכו הרייכסטאג, שריפת—1

האחרונות. הדמוקראטיות בחירות
 הנאצינ מצב היה אלה, בחירות למחרת

 דומן הבדלות!) אלף (להבדיל בפארלמנט
 הנוכחית, בכנסת מפא״י של למצבה מאוד

 היו הלא־נאציים לכוחות •43.970 להם היו
 עב יחד גם .56.1״/״ של יציב רוב עדיין

 המפלגוח אגודת שלו, שותפי־ר,קואליציה
 1שתור ״חזית אז שנקראה הריאקציוניות

 שי! זעום רוב רק להיטלר היד, לבן־אדום״,
.510־/

 במארס 24ב־ שבועות, שלושה כעבור
 ״חוג את הפארלמנט שולחן על היטלר הניח

 הסמכוו את שהעביר חוק — ההסמכה״
 הסמין לממשלה, הפארלמנט מן המחוקקת

 לתקו, לחוקה, בניגוד לפעול הממשלה את
שנים. ארבע של פה

 ידעו הגרמנית הכנסת חברי כל
 מתן זה: חוק של פירושו מה

 נאצית לדיקטאטורה חוקי בסים
 מד בפירוש היטדר גילה בנאומו

זו דיקטאטורה של פרצופה יהיה
 לב? יוענק החוק בפני ״שוויון -

 כמט התומך ולכל לאומה הנאמן
שלה.״
 ל להיעדר יכלו הגרמנית הכנסת חברי

 ו ר,מנין את למנוע זו ובצורה הישיבה,
 חוק־יסו לקבלת דרוש שהיה הגדול חוקי
 הקומוניסטיג חברי־הפארלמנט רק אך כזה.

 במחנוח עדיין ישבו שלא המעטים אותם
 לה? יכלו חברי־הכנסת זאת. עשו הריכוז,

 הסוציאל־דמוקראטי רק אך — נגד ביע
< בעמוד (המשך




