
במדינה
העם

כרטיס אזרח לכל
נמ השבוע, של ביותר המזעזעת הידיעה

 הצהרונים. אחד של במאמר אגב, דרך סרה
 מפא״• תועמלני מפי באו שפרטיו זה, מאמר
הער של ובנימה אוהדת, ברוח מסר עצמם,

 בן־גורייי דויד של במפלגתו התכונה על צה,
הבחירות. לקראת

 הראשונה, בפעם ישראל, לאזרחי נודע כך
 הירקון ברחוב בית, של השלישית שבקומה

 מכילה היא כרטיסיית־ענק. נמצאת בתל־אביב,
 ועד המדינה, מאוכלוס־ אחוז 70 עתה כבר
אחוז. 100ל־ תגיע הבחירות יום

 אך זו. בכרטיסייה לכרטיס זוכה אזרח כל
ה הכרטיסים. לאותם זוכים האזרחים כל לא

 כרטיס־ם צבעים: ארבעה מכילה כרטיסייה
 ורודים כרטיסים מפא״י), (חברי אדומים
 (מתנגדי צהובים כרסיסים מפא״י), (אוהדי
(בלתי־מוגדרים). לבנים וכרטיסים מפא״י)

 שבועיים, בעוד המלאכה, תסתיים כאשר
 ממשלתי פקיד וכל מפא״יי, פעיל כל יוכל

 את דקות כמה תוך לברר מפא״י, מטעם
אזרח. כל של המפלגתית השתייכותו
ט בי  מלאכה בוצעה למראית־עין, .1 ש

 לדאוג קטנה: אחת מטרה לשם זו אדירה
הבחי ביום לקלפי, ואוהדים חברים להסעת

 דבריי במקום קצין־תחבורה יבוא אז רות.
עומ בראשם אשר למפלגה כנאה השיכנוע,

ביצוע״. ,אנשי עתה דים
המוצה המטרה בין יחס כל אין אולם

 במשך שהושקע. העצום העמל לבין רת
 פי על מפא״י, שכירי הלכו ארוכה תקופה
ב לדירה. מדירה מראש, ערוכה רשימה

ו שנייה פעם לדירה חזרו הצורך, שעת
 שביט, מיכה המיבצע, ראש לדברי שלישית.

תמיד. עצמם את זיהו
 לביקוי קדמה ריקות. בידיים באו לא הם

ה בעל אם נקבע שיטתית. עבודת־בולשת
 הוא אם או ההסתדרות, חבר הוא דירה
 מכרטיסיות דומים ופרטים דבר על חתום

 האישי. הראיון בא מכן לאחר רק אחרות.
 כאיש־ מייד הנחקר עצמו את זיהה לא אם

 פרנסתו, לבטחון פזילה מתוך נלהב, מפא״י
 החוש לפעולה להיכנס צריך ״היה — הרי

הנפ את לצרף אם הפוקד, של הפסיכולוגי
הצהובה.״ או הלבנה לכרטיסייה הסרבן קד

 סמך על דירות, 200 פקדה חולייה כל
 הקלפיות. של זכות־הבחירה בעלי רשימת

פסי ״חוש להפעיל רבה הזדמנות לה היתד.
 מעודנות פחות בארצות הנקרא — כולוגי״

״הלשנה״. גם ואולי ״בילוש״
 דמוקראטית בחברה טרור. אמצעי

 גדול חטא אין בבריטניה, כמו אמיתית,
מצביע. הוא למי הזולת את לשאול מאשר

 מפלגתיים עניינים קשורים בה בישראל,
 כזו שאלה וקאריירה, פרנסה עם עז קשר
 יודע אדם כאשר טרור. של אמצע• היא

 מהזזה מסויימת, בכרטיסייה מופיע שמו כי
ולהשפעה. לפחד מקור הידיעה עצם

 בידיה המחזיקה במפלגה המדובר כאשר
 ומנגנון־ המשטרה הבטחון, מכשירי כל את

 השירותים ורוב המשק מרבית את החושך,
 כת בראשה עומדת וכאשר הסוציאליים,

 יצירת הרי מובהק, טוטאליטארי אופי בעלת
 ממדרגה לאומית סכנה היא כרטיסיית־הענק

ראשונה.
 חייב זה, מסוג כרטיסיות יש בה במדינה

 לסבול — במאוחר או במוקדם — האזרח
עליו. פקוחה האח־הגדול עין כי ההרגשה מן

בטחו!
החנינה מחיר
 הדוגל במשטר כי להניח, היה אפשר

 היא לערבים צה״ל נשק מכירת בבטחוניזם,
 הבחירות מערכת שבאה עד חמור. פשע

ההיפך. את והוכיחה הנוכחית,
 מיבצע למחרת ,1957ב־ בוצעה העבירה

ש סוחרי־נשק, של כנופיה התגלתה קדש.
 מעבר לערבים צר,״ל ממחסני נשק מכרה
 והערב• הכנופיה, מחברי אחד הירדני. לגבול
 בני אל־הוזייל, סולטן היה שבה, היחידי

 הוא הגדול. אל־הוייזל סולמן שייך של
מאסר. שנות לשמונה נדון

 מרובה־ השייך של הבכור בנו אינו סולטן
 על ביותר. היקר בנו הוא אולם הבנים,

 אלא וישוחרר. ייחון כי פעם לא ביקש כן
זאת. לעשות מקילה סיבה שום נמצאה שלא

 - שבוע לפני לחתום. מסרם רוזן
 — המאסר תקופת תום לפני שנים ארבע

 עצמו, בתי־הסוהר מפקד לחופשי. סולטן יצא
מננשיהי. בשערי ממנו להיפרד בא ניר, אריה
הוע כיצד המוקדם? לשיחרור הביא מה

השייך? לבן הנכספת החנינה נקה

 והיא טהורה, מפלגתית היא התשובה
 אל־הוזייל סולטן כי בבחירות. כולה קשורה

 כי אביו, הבטחת תמורת ושוחרר נחון
 הענף שבטו מבני בדואיים מצביעים אלפי

ה לכנסת בבחירות מפא״י עבור יצביעו
 כל מפא״י מאמצת בה במערכה חמישית.

 אלפי מתבוסה, להינצל כדי משריריה שריר
נוסף. ח״כ להבטיח יכולים אלה קולות

 המשפטים שר כי קובע, הרגיל התהליך
 לאסיר. חנינה להעניק רצוי אם המחליט הוא
 וזה לנשיא, מכתב־המלצה הוא מעביר ואז

החנינה. את מעניק
 פנחס המשפטים שר נתבקש הפעם גם
 הופנתה הבקשה השיחרור. על להמליץ רוזן
ה הסרסור שהיה ניר, אריה על-ידי אליו

 היה שהתכסיס אלא חנינה. לדבר עיקרי
לחתום. סירב רוזן מדי. שקוף

דבר לא לחנינה. מועמדים עוד
 מהחלטתה מפא״י את יניא כזה פעוט יורידי

 אם היא. רחמנים בת רחמנית כי להוכיח
 — פעולה לשתף רוצה אינו המשפטים שר

 במקום קרה. בדיוק כך לעקפו. אפשר
 ושר הממשלה ראש ההמלצה על חתם רוזן

בן־גוריון. דויד הבטחון,
 אל־ וסולטן החנינה את אישר הנשיא

שבטו. מאהלי אל שב החייל
 מושב מזכיר דרישת לפי בא העניין ״כל
לנ חיים חרות ח״כ הטיח בנגב!״ מפא״י

 הכנסת, של ובטחון חוץ ועדת חבר דאו,
בדוקה. אינפורמציה בידו יש כי והודיע

ה בישוב אדירה לתסיסה גרם השחרור
 על נאסרו שביניהן גדולות, חמולות ערבי.

ה ערכי את נכונה הבינו שונים, פשעים
 שיחרור הן אף דרשו הדמוקראטי, מוסר

 סחר־קולות. תנאי באותם — אסיריהן
ה להם היתד, אף הפשוט, ההגיון פי על

 עבירה נמחלת אם כי ייענו. כי לצפות זכות
 אס•־ ייחונו לא מדוע חמורה, כה בטחונית

פשוטים? אזרחיים פשעים בעד שנשפטו רים
 מפא״י את חייב הרחום שההגיון יתכן

 החייל, עם יחד שנשפט הסרן את גם לחון
 רמלה. בכלא עונשו את לרצות והממשיך

 היה כי ברצינות. זאת תבע לא איש אך
 להביא יכולה כזו שחנינה לכולם, ברור
 ובשב־ל קולות. ששה־שבעה היותר לכל

 בקדושת לחבל כדאי לא כזה, זעום ריווח
הבטחון.

מפלגות
איננו הכסף

 הרי אורז בחירות, מערכת כל בפרוץ
 לביקור ויוצא מזוודותיו את נורוק מרדכי

 של כשליחה זאת עושה הוא בשזדיץ. קצר
 הפועל (ולפניה לאומית הדתית המפלגה
 המתקרא אדיר, פיננסי איל אצל המזרחי)

 זלמנוביץ של עסקיו רוב זלמנוביץ. ג׳אק
 הינד, ואשתו ערב, בארצות אמנם מתנהלים
 למפלגה חמה פינה שוכנת בליבו אך נוצריה.
בישראל. הלאומית הדתית

 חוזר בשוויץ, קצרה שהייה אחרי ותמיד,
 זלנו־ תרומת — עגול צ׳ק עם נורוק ח״כ

המפלגה. של הבחירות למאמץ נוביץ
 נורוק הרב יצא שוב כחודשיים לפני

 כי הגדול לנדבן הסביר ושוב לשווייץ.
 לכסף. וזקוקה בחירות ערב עומדת מפלגתו

 המסורתי. הצ׳ק את קיבל לא שהפעם אלא
 אבל מאד. מצטער ״אני השיב: זלמנוביץ

 גולדמן נחום אלי בא שבועות כמה לפני
 בהקמת בו שאתמוך ממך, מכתב־המלצה עם

דולאר.״ אלף 50 לו נתתי התפוצות. בית
 של בדעתו היה לא זה, מסכום יותר

 מקום, מכל לישראלים. לתרום זלמנוביץ
 מוכן היה הוא אבל הנוכחית. בשנת־המס לא

 בוודאי הוא לגולדמן, ״פנה עצה: להשיא
הסכום.״ מחצית לך להחזיר יסכים

 הגיע כאשר והסתלק. תודה מילמל נורוק
 מה בלוד עת״ים כתב על־ידי ונשאל ארצה
 עם פגישה השיב: נסיעתו, מטרת היתד.
 אדיני יכול ״מה בשוייץ. מדיניים חוגים
הכתב. שאל זה?״ על לומר

 עשה באמריקה בן־גוריון מר ״שביקור
ראש. בכובד הרב ענה מאד,״ חזק רושם
 הנסיעה תוצאות על לדווח הרב הספיק אך

מכ לכתוב מיד התיישב מפלגתו, למוסדות
 שום לו היו שלא אלא גולדמן. לנחום תב

 לקח, שגולדמן מה התוצאות. לגבי אשליות
ש כסף לא ובוודאי להחזיר. נוהג הוא אין

 את שישא התפוצות, בית הקמת למען אסף
עליו. שמו

 מכתבי־ תתן אל לשנוררים: מוסר־השכל
 לעולם כי לחבריך, איסוף־כספים על המלצה

 אתה זקוק תהיה מתי לדעת יכול אינך
כסף־תרומווב לאותו עצמך

ג׳ינג׳רל
ה ק ש מ בל המעודן, ה קו מ  ה

ובאירופה בארה״ב והידוע
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