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 תמיכת על כששמעתי :כגלוי ודה ^
ת רו ח ^  של הראשונה בישיבה במפא״י, \

לוהט. זעם תקפני החמישית, הכנסת
מ אזור עם שוחחתי כן לפני ימים כמה
 אין כי לשכנעו וניסיתי הליברלים, מנהיגי

 אי כי לי השיב הוא מקואליצית־ניר. מנוס
 והרי — חרות תמיכת על לסמוך אפשר

הנירוקראטיה. רעיון לכל שחר אין בלעדיה
 אשר יהיה לו: אמרתי תירוץ. שזה חשבתי

 לא כלל חרות בטוחה. חרות תמיכת יהיה,
ל שמטרתה בקואליציה לתמוך שלא תוכל
 בן־שיחי קפא״י. שלטון את סוף־סוף הפיל
 ״תראה!״ ואמר: ספקני חיוך חייך

ראיתי. ואמנם,
 חשובים עניינים על לכתוב אוהב איני
 מאמרי כתיבת את דחיתי כן על רוגז. בעודי

 הראשון, הזעם משחלף עתה, בשבוע. זה
 ו-דאגה בעוגמת־נפש, בצער, כותב, הריני
 בעתיד. תנועת־החרות של לדרכה רבה

★ ★ ★  את להגדיר צורך לי שאין ומגי ך•
 קיצוני באופן מתנגד אני לחרות. יחסי (

 כאיש זאת, למרות רבים. בשטחים לדעותיה
ה הארגון בשורות נעוריו בשחר ששירת

 מסויים סנטימנט בי שרד הלאומי, צבאי
ב הנתון במצב כן, על יתר זו. לתנועה

 הקיים, המישטר בה שולט עוד כל ארץ,
 תפקיד למלא המסוגל כוח בר, רואה אני

 בך דויד של הדיקטטורה בבלימת חשוב
ונערי־חצרו. גוריון

 נסיון לכל בעתיד, ואתנגד בעבר, התנגדתי
 אל להוציאן או מפלגות על חרם להטיל
 אינה ישראלית מפלגה שום למחנה. מחוץ

 — ההגונה החברה בקהל מלבוא פסולה
 ולא נטורי־קרתא לא מק״י, ולא חרות לא

החב חדלה אחרת הערביים. אל־ארד אנשי
הגונה. להיות רה

 על חוזר הריני־ זו, הקדמה אחרי
 של האחרונה הצבעתה דעתי:
 מעשה כעיני היתה ככנסת חרות

מחפיר.
★ ★ ★

עדים היינו האחרונים שבועות ך■
אר הארץ. בתולדות מהפכניות לתופעה—!

 שלם דור במשך למעשה שהיו מפלגות, בע
 משותפת בחזית התאחדו מפא״י, גרורות

המפא״ית. הדיקטטורה את לבלום כדי
 מיקרה ולא במיקרה. נולדה לא זו תופעה

נוע אלה מפלגות ארבע דווקא כי הוא
ה של הזעזוע בימי קמה החזית יחד. דו

 ארבע הקימור, ומלחמה. מאבק תוך פרשה,
 האחרונה בממשלה יחד שישבו מפלגות

ה של בוועדות־השיבעה יחד ושהשתתפו
 סמוי כי אם חמישי, שותף להן יש פרשה.

 הבן־גור־ לדיקטטורה המתנגדים מחנה —
עצמה. מפא״י בתוך יונית
 נוצרה החזית כי לומר היא שטות כן, על

 את להחרים כדי זו במתכונת במתכוון
ב זו במתכונת נוצרה פשוט היא חרות.
אותה. שהולידו הנסיבות תוקף

 צמח הנה ברייתה מטבע זו, חזית
 שד כאהכה כה לטפל ויש - עדין
 לשכת לסוציאליסטיס קל לא גנן.
 לליברלים קל ולא בורגנים, עם

 לשניהם מארכם. חסידי עם לשכת
 פלוגות־המחץ עם לשבת קיטה יחד
הקדוש־כרוך־־הוא. של

 להסביר מפלגות למנהיגי קל לא שהרי
 משתפים הם מדוע ולבוחריהם לחסידיהם

ב והתקיפו גינו אותן מפלגות עם פעולה
דור. משך

 וכובע־הטמבל המגבעת הכיפה, חובשי
 תחת תמיד אך — בעבר יחד ישבו כבר

 בפעם עתה, מפא״י. של הגדולה המטריה
 בעל את לסלק כדי יחד נועדו הראשונה,
החידוש. היה זה המטריה.
ה המפלגות כל להוסיף: מחייב והצדק

 האנוכיים לאינטרסים בניגוד פעלו אלה
 על מראש ויתרו יחד, בהתחברן שלהן.

 והתקציבים התיקים ד,כסאות, מן ניכר חלק
הצטרפה אילו להשיג יכלה מהן אחת שכל

אפ היה כזד, ויתור מצומצמת. לקואליציה
 הציבורית האווירה מן כתוצאה רק שרי

 לפחות העסקנים, את שהעלתה שנוצרה,
הרגילה. לרמתם מעל זמנית,

 חידוש בחובו נשא והוא חידוש, היה זה
יותר. עוד גדול
 שמפא״י המפלגות לארבע היה ברור כי

 להסתפק התביעה את לזזדאי, קרוב תדחה,
ב פאריטי, של אף או מיעוט, של במעמד
 הארבע ממנהיגי אחד וכל הבאה. ממשלה

אז? נעשה מה לבו: בסתר עצמו, את שאל
 אך מאליה, נתכקשה התשוכה

 מלא. כפה אותה כיטא לא שאיש
להק הרקע נוצר היה זה כמקרה

לאו ממשלה - ממשלת־ניר מת
 מפא״י. כלי קיר, אל מקיר מית

★ ★ ★ מלא? בפה הדבר נאמר לא מה
 עם נתקשר הכה הארבע: אמרו מדוע /

חדשה? ממשלה בעזרתה להקים כדי חרות,
מהפ רעיון לכל :היא התשוכה

להגשימו נסה משלו. רגע יש כני

ל נסה ותיכשל. - כן לפני רגע
 ולא - מכן לאחר רגע הקימו

תצליח.
וחול קצרה לשעה פסיכולוגי. ענין זה

 הנכונים, הנתונים כל יחד משתלבים פת
מדי אשרי הגדולה. האפשרות את היוצרים

 ושיש הנכון, הרגע את לתפוס היודע נאי
 יכול לא לנין לבואו. לחכות סבלנות לו

 בפכרואר בולשביקית מהפכה לחולל היה
 לבצעה היה יכול אם רב וספק — 1917

 הנכון, הרגע את תפס הוא .1918 בפברואר
 ובזאת — החד־פעמית שעת־הכושר את

המהפכה. של כמדינאי גדולתו
 בני- בשר־ודם. על־ידי מבוצעת מהפכה כי
 מתיי החלטותיהם למצבי־רוח. כפופים אדם

המאו מהתפתחות כתוצאה בהדרגה, גבשות
מדי אמנם אם — המדינאי ותפקיד רעות.

 ולהמתין זו התפתחות לכוון — הוא נאי
 מצב־הרוח את המאורעות יצרו בו לרגע

 ב־ להסתכל המדינאי על — בקיצור הנכון.
 במצב־הרוח לשקוע תחת הזולת, מצב־רוח

עצמו. של
 עדיין ,1961 ספטמבר של הראשון בשבוע

לי למנהיג מאפשר שהיה הרקע נוצר לא
מ ממשלה בגלוי: לתבוע מפ״מי או ברלי
 כי מפ״ם. עד מחרות או מק״י, עד חרות
ה הקואליציה מפלגות מארבע אחת בכל

חברים של גדול מחנה קיים היה קודמת

ב דבקות תוך בשצף־קצף, לכך שהתנגד
 עליהם שאבד ובשיקולים האתמול סיסמות

הכלח.
המפל ארכע כל מנהיגי אולם

מר זו, נקודה לקראת חתרו גות
 על סמכו הם כורחם. בעל או צון

 את לכך שיכשיר כן־גוריון דויד
 פסיכולוגי מצם שייצור הקרקע,

 כי רעיון־ניר מתנגדי גם יכינו בו
מהגשמתו. מנוס אין
החמי הכנסת פתיחת ערב המצב היה זה
 בניגוד מעמד, החזיקה חזית־הארבע שית.
 תביעתה, את דחתה מפא״י החששות. לכל

 בממשלה. רוב של מעמד לעצמה דרשה
 הודעת הבאים: למהלכים מוכן היה הכל
ממ להקים מסוגל שאינו בן־גוריון דויד
 ממש־ והפיכת — המשבר החרפת — שלה

בחי זולת המבוי, מן יחיד מוצא לת־ניר
חדשות. רות

המפלגות. ככל
★ ★ ★ לע־ צריכה תנועת־החרות היתה ה **

 לנד,יג עליה היה כיצד זה? ברגע שות ■״/|
שבעדינים? עדין מצב באותו

כלום. לא לומר: מהסס איני
 בסבלנות להמתין היה הלאומי תפקידה

 המצב. שיתבשל עד
אפשרויות: שתי רק קיימות היו שהרי

 ששירטטתי בכיוון מתפתח היה שהמצב או
 חרות של הגדול יומה בא היה ואז לעיל,
 ולהשתתף עליה, שהוטל המצור מן לצאת
 ממשלה של דמותה בעיצוב הראשונה בפעם

בישראל;
 כתוצאה נשברת, היתד, הארבע שחזית או

ה אחד מבגידת או פנימית מהתמוטטות
 מרוויחה. יוצאת חרות היתד, ואז שותפים,

 ״הנה בצדק: לבוחר, להגיד יכולה היתד, היא
 גרו־ האחרות המפלגות כל — לך אמרתי

 מפא״י את יפיל לא איש הן. רות־מפא״י
זולתי.״

 שהיה אידיאלי, מצכ זה והרי
רצי תוספת-כוח לחרות מכטיח

הכאות. ככחירות נית
★ ★ ★  - התנהגה היא כך. נהגה לא רות <•*

כשור — כך להתבטא לי יורשה אם | |

חרסינה. של בחנות
כ הקריטי כיותר, העדין כרגע

 מישחק לשחק החליטה היא יותר,
או והייתי כימעט פרפטי־ג׳ה. של

״ברוגז". של אמישחק מר:
 המפלגות שארבע מוכנה איני אמרה: היא

 מוכנה איני מפא״י. נגד כבשוט בי ישתמשו
בל ממשלה בהקמת מפא״י על שיאיימו

 איני מראש. אותי לשאול מבלי — עדיה
 בממשלת־ניר. חמישי גלגל להיות מוכנה

תמי את בחשבון יקח שמישהו מוכנה איני
 כנה מ! איני מאליו. מובן כדבר בו כתי

 דמוקראטי מועדון לעצמן יקימו שהארבע
מכני שאין כפילגש בחוץ, אותי וישאירו

 בתמיכתי, שרוצה מי הביתה. אותה סים
כל. ולעיני בגלוי מראש, אותי לשאול חייב

 אפילו זו אנושית. תגוכה זוהי
 תגו־ זו אין אכל מוצדקת. תגוכה

 שיקולים אלה ואין פוליטית. כה
 כשעה גדולה, למפלגה המותרים

לאומית. הכרעה של
 בחשבון תקח ״אל להגיד: אסור למפלגה

תמיכ גי מאליו.״ מובן כדבר תמיכתי את
 שלה המקודשים בעקרונות המפלגה של תה

 הנסיבות. בכל מאליה, מובנת להיות חייבת
 תתייחס לא ״אם לומר: רשאית מפלגה ואין
 ואעזור המשותף באוייבנו אתמוך יפה, אלי
דגלי.״ על החרותים העקרונות את להרוס לו

 להגיד המוסרית הזכות לי שיש דומני
 אנחנו, נמצאים מסויימת, במידה כי זאת.
 שנים במשך דומה. במצב הזה, העולם אנשי
 כל מצד השמצה של מצור עלינו הוטל

 מנהיגי העמידו שנים במשך המדינה. מפלגות
 איש יבוא לא כאילו פנים המפלגות כל

 אלינו, באו שעה ובאותה — בקהלנו הגון
 1תמי את לבקש כדי האחורית, לדלת מבעד
 הפקיעו מכובדים לאומיים מנהיגים כתנו.

מי העתקה על־ידי לעתים רעיונותינו, את
 כפאשיס־ אותנו הגדירם כדי תוך לולית,

.ובכנענים כבורגנים כקומוניסטים, טים,
 בעניין עמדה קבענו לא מעולם זאת: ובכל
 ללא תמכנו נקמנות. מתוך חשוב לאומי
 ביודענו — חיובי עניין שייצג באדם היסוס
 בגבנו. סכין מחר ינעץ עצמו אדם שאותו
שרשים היכר, שלנו רעיון כאשר שמחנו

 בנוצו־ התקשט אחר מישהו אם אפילו —
 על מוטל המדינה עתיד כאשר כי תינו.
אי לרגשות חשיבות אין המאזניים, כפות
וליוקרה. לגאווה שיים,

 מפלגה לעתון. דומה מפלגה אין אמנם,
 דקדוקי על לעמוד כוח, להפגין חייבת
 להיראות לה אסור פרסטיג׳ה. של עניות
מחר. של הבוחרים בעיני חלשה
לעו מישניים שיקולים אלה אך
נאמ חייכת מפלגה העיקר: מת
 לעקרונותיה. לעצמה, נות

★ ★ ★ טע- האחרונה הכחירות מערכת
ה נ מיי ממשית, סכנה קיימת כי חרות ^

 הישראלית. הדמוקראטיה אובדן של דית,
 להקים מתכונן בן־גוריון דויד כי טענה היא

העיק הבעייה שזו טענה היא דיקטטורה.
תתיי שהיא טענה והיא אלה. בבחירות רית
בדיקטטורה. הלוחמים בראש צב

 ותד־משמעית מפורשת הבטחה סמך על
בכנסת מקומה על לשמור חרות זכתה זו
ב ניכר לנצחון בצדק, שנחשב, דבר —

הנתוגות. נסיבות
התמי ככל היום, שואל ואני
זו? להבטחה קרה מה מות:

 הדמוקראטיה, אובדן ישל סכנה קיימת אם
 של מצב זה האין דיקטטורה, כינון של

 גם אלא שבת רק לא הדוחה נפש, פיקוח
פרטית? וגאווה יוקרה של עניין כל

 של חשבון לעשות מותר האם — כן ואם
מראש״? אותנו שאלו ״לא

 ה־ לדיקטטורים יד להושיט מותר ראם
 — הליברלים את ״לדפוק״ כדי מפא״יים

להם? מגיע זה אם אפילו
שוט נהיה ״לא לומר מותר האם

)20 בעמוד (המשן

בניי אורימאת, 0 א

 - זה גדול לרגע מוכן היה הכל
וה הקהל דעת המפלגות, מנהיגי

י יורע מבוגר איש כל ,1 אב  ב.ת.ל.ט. סשלנות של הקוששות התקשותיהן נ
הנחירות. לשני השיפור והפעיית העפדת-שנים עינים. אהילה אלא אינן פשא״י על

נוסף חיק ועם נוסף מנדט עם הנחירות. אחרי ואילו

0 7 1 1 י ^1 א כ מ
 ונבונים. מבוגרים אנשים שולל להוליד עוד יוכלו גרורותיה ולא מפא•' לא

.י. ני יודע, העם .
 מפא־י משטר נגד העומד היחידי הציבורי הבזח

א והמסוגל הי - תו ו שנ ת ז תג ל ת ע ו ר ח ה

0הצבע ־ אמת של שינזי למען
וורגגז גזורעת ך1נז\ז ־ע0\2 ז:11\זבח־יר לפני

הנוער צעירי של המאוחד לחץ


