
ערבי, או עיברי — אתה מי יודע יני
*  אשה, או גבר פחות־צעיר, או צעיר \

 שמקרוב עולה או צבר פועל׳ או פרופסור
בא.

ה בפעמים הצבעת מי בעד יודע איני
אי־פעם. הצבעת אם — קודמות
 נתונה היתר, מפלגה לאיזו יודע איני
בכלל. אם — אד,דתך
 ביום להשתתף! לך קורא אני

היסטורי. כמעשה זה שלישי
למעשה־בראשית, יד לתת לך קורא אני
המדיניים. בחיים כמוהו רבים שאין
 על השישית, לכנסת להכניס לך קורא אני

 על הישנות, המפלגות של חמתן ועל אפן
 !וקבוצות־ האינטרסנטים של חמתם ועל אפם

וקופות־השרצים: קופות־הכסף של הלחץ,
ח ! כו חדש

★ ★ ★
זה: ברגע לעצמך אומר שאתה תכן ל

נוגע זה מה אבל חשוב, זה טוב, זה
לי?

לך. נוגע זה וככן:
המאז כפות על המונחות ההכרעות כל
 המופיעות המדומות, ההכרעות לא — ניים

 ההכרעות אלא האוויליות, הענק במודעות
 לך נוגעות — השישית בכנסת שיוכרעו
במישרין.

 לא - כוחות־המלהמה יגכרו אם
 להרפתקו־ ישלחו הם זולתך את

כנך, את אותך, ישלחו הם תיהם.
כעלך. את
 לא — הדתית הכפייה כוחות יגברו אם

 לתח־ ללכת בשבת, לנסוע יאסרו אחרים על
 הם מהופעת־בידור• ליהנות או רות־כדורגל

עליך. זאת יאסרו
תש אתה — במדינה השחיתות תגבר אם

 משלם שאתה כשש מכיסך, המחיר את לם
המפלגות, כל של המודעות מחיר את כיום
 תל־ מחיר ואת בהילמון ההשקעה מחיר את

גיבורים.
כמשמעו. פשוטו לך. נוגע זר, לכן
לעצמך. תעזור לא אם לך, יעזור לא איש
 אלא ברירה לך אין השנה, ימות בכל
 מלחמה להשיב יכול אינך ולרטון. לסבול
ה התותחים נגד לקום יכול אינך שערה.

 ריקות. כשידיך המפלגות, של אדירים ■
 יש שנים כארכע אחת פעם אך 1
ה שלך, פתק־הכוחר נשק. כידך 8  של לאכן־הקלע דומה והצנוע, קטן ן
 גוליית נגד שקם שעה הקטן, דויד |

הענק.
 מונחת כשהיא כוחה? מה — הקלע אבן

— סתם באוויר מתעופפת כשהיא הארץ, על
 מונחת כשהיא אך מאומה. שווה היא אין

הנכונה, המטרה אל מכוונת כשהיא בקלע,
— בצדקתו הבוטח אמיץ אדם בידי

אדיר! נשק זהו
★ * ★

דבר. אין לעצמך: אומר שאתה תכן ף!
 הקול שצריך. כמו יצביעו רבים־רבים

בשישים. בטל הוא אפס. הוא שלי הקטן
 יכול אני דבר. יוסיף לא אחד קול עוד

בבית. להישאר
מסומנת.• טעות זוהי

 לכל דרושים יהיו קולות אלפים כעשרת
 יהיו אלף 12כ־ השישית. בכנסת מנדאט

אחוז־החסימה. את לעבור כדי דרושים
ה המקומות מתחלקים כנסת בכל אבל

 לכמה המגיעים עודפים, פי על אחרונים
 קילות ממאה ופחות יש בלבד. אלפים

 יימסר בכנסת 120ה־ המקום אם מכריעים
ה בכפייה ללוחם או קיצוני דתי לעסקן
 לרודף־שלום, או שוביניסטי להרפתקן דתית,

השחיתות. סמל שהוא לאדם או לאידיאליכט
(ארבעים!) 40 הכריעו החמישית בכנסת

 החליטו אילו .120ה־ המקום לגבי קולות
אחד! בית של מדייריו פחות — איש 21
 פלונית ממפלגה האחרון ברגע לעבור —

ה הרכב משתנה היה אלמונית, .למפלגה
כנסת•

— גורלי עניין הוכרע בה בכנסת וזאת

בלבד! אחד בקול — הצבאי המימשל ביטול
 הבא הרביעי כיום תרגיש איך

 חוסר בגלל ואם - הצבעת לא אם
ה ההזדמנות הוחמצה אחד קול

ב חדש כוח להקים היסטורית
כנסת?

 יכלו נוספים קולות חמשה אם תרגיש איך
 ואתה — שלם מנדאט החדש לכוח להוסיף

 קולות חמישה לגייס בקולך יכולת כי יודע
בסביבתך? אלה

 אינו שלי הקול תאמר: אל לכן
חשוב.

 אחד קול של חשיבותו מה תאמר: ואל
וחצי? מיליון בין

 גר־ מהרבה־הרבה מורכב אברסט הר גם
קטנטנים. גירי־אדמה

 אלא מורכב אינו האדיר הנילוס
מים. טיפות מהרבה־הרבה

 אלא תהיינה לא הבחירות תוצאות ואילו
כמוך. אזרחים הרבה של ההכרעות סיכום

שלך. הכרעתך
★ ★ ★

ה ת ב אתה — לשאול רשאי ^י חיי
 איך שלי? בקול תעשו מה — לשאול

פוליטי? לכוח אותו תהפכו
התוכן. לגבי אמורה אינה זו שאלתך

 תוכן על מכיר. אתה רעיונותינו תוכן את
 אין רבות. שנים במשך עמדת מלחמתנו

 אלפי• לו הקדשנו שלא המדינה בחיי נושא
 ואיך האחרונות. השנים 15 במשך מילים,

אחת. ממילה אף בנו חוזרים אנו
. לגבי אמורה השאלה אך ה ט י ש ה  
כך: לנסחה אפשר
 איך החדש? הכוח יעשה מה
יפעל? הוא

בך. תלוי זר, היא: לכך התשובה
שתע העוצמה במידת תלוי זה
זה. שלישי ביוב לנו ניק
להב הכוח יספיק לא — חלילה — אם
 גם הכנסת, את המקיפות בחומות בקע קיע

 לא המאבק. את נפסיק לא נת״יאש. לא אז
שדה־המערכה. את ננטוש

 נמשיך כן שנים, 15 במשך לזצונו כאשר
 חוס איום נוכח צורך, יהיה ואם להיתחם.

 יחוסל ואם בבית־הסוהר. גם — הרע לשון
 נחזור — בישראל העתונות חופש סופית
 שעשינו כפי הקירות, על עלונים ונדביק

בנעורינו.

 אם החומה, את נבקיע אם אך
 נשנה - בכנסת ראש־גשר נקים

ה כית־המחוקקים של פניו את
ישראלי.

★ ★ ★  בגודל כמובן, תלויה, תהיה שיטה ך*י
 - גודל כל השישית. בכנסת סיעתנו ) (

שלו. ואפשרויותיו
 — מאד קטנה סיעה לכנסת נכניס אם
 דומה תהיה היא — שניים או אחד איש

 תהיה היא פינוקיו. של בסיפורו לאיש־הקטן
 היא מנוח. תיתן לא היא הכנסת. מצפון

 קולר, את תרים היא השלווה. את תפר
 קנוניות נגד ועוולה, שחיתות מעשי נגד

 תפר היא המוסכמים. והשקדים המפלגות
 היא מלח, של גרגיר כמו קשר־השתקה. כל

כולו. התבשיל של טעמו את תשנה
 אדם לכל כתובת תשמש היא

 תהיה לא היא כמדינה. מקופח
 או מזכירות-מפלגה לשום כפופה
קבוצת-לחץ. או מנגנון
 גמורה חסינות תעניק היא כך: על ונוסף

 עמודי מעל שתישמע ציבורית, ביקורת לכל
 את לאל תשים היא המסויים. השבועון

 את לחסל המזימה את הרע, לשון חוק
 אינו החוק כי חוקיות. בדרכים הזה העולם
גם אלא עצמו, לח״כ חסינות רק מעניק

 ח״כ, על־ידי הנכתבת או הנאמרת מילה לכל
ו חסינות לה. מחוצה או בכנסת  אינה ז
לביטול. ניתנת
 מאד קטנה סיעה גם יכולה בהם רגעים יש

 הזכרנו כבר מאד. חשוב בעניין להכריע
ה סמל את המכתים הצבאי המימשל כי

 בוטל לא צר,״ל, שם את והמחלל מדינה
השי בכנסת אחד. קול בגלל שנתיים לפני
 לזנבות (מחוץ סיעות 11 יהיו בה שית,

 חלוקת־קולות עשוייה מפא׳׳י), של הערביים
קבע. של לדבר להיות כזאת

 להכריע יוכלו שניים או אחד קול
 דמות את שיקבעו רכים, כנושאים

ה דמות את - במדינה החיים
כעולם. מדינה

★ ★ ★
 לכנסת נכניס ואם גדול, נצחון ננחל ם

 לפנינו ,תיפתחנה — יותר גדולה סיעה
יותר. חרבה נרחבות אפשרויות

קוא כשום לישיבה פנינו אין
ג׳ובים לחלק צריכים איננו ליציה.

לתומ רשיונות להשיג לעסקנים,
כל מיפעלים לממן עשירים, כים

כליים.
 גם נרצה הדרוש, הכוח לנו יהיה אם אך
הבאה. הממשלה דמות על להשפיע נרצה

 תקום לא טובה ממשלה שום
 כרור. ככר זה השישית. ככנסת

 האפשרות לנו תהיה כי יתכן אך
 מאד רעה ממשלה כין להכריע

ממ כין רעה, פחות ממשלה לבין
ממ לכין לאומי אפון של שלה
סתם. גרועה שלה

 במצב להוות יוכלו מאד מעטים ח״כים
 ״למכור״ יוכלו הם לשון־המאזניים. את זה
 של חלקית הגשמה תמורת קולותיהם את

 ביטול הצבאי, המימשל ביטול עקרונותיהם:
 השלום, מיניסטריון הקמת הדתית, הכפייה
ועוד. ועוד חינם חינוך־תיכון הנהגת
האפשרות. בגדר זה חלום. זה אין

שלך. האפשרות
★ ★ ★

 קום מאז אקדים לו שאין מיכצע הו ^
ב 2״ה־ סיסמה: לו טבענו המדינה. (

ן ויתשין שעת הדין, יום — נובמבר
 למפלגות האתמול, לכוחות — הדין יום

 זכו־ את שדרסו לאותן ורקובות, מושחתות
 להשיב הנדרס יכול זה ביום כי יות־האדם.

שערה. מלחמה
 אותם המחר, לכוחות — השין שעת
המדינה. פני לשינוי למלחמה היוצאים
 לציין בא אינו ״שעת־השיך הצבאי המונח

 הנצחון. רגע את התקפה, של סיומה את
 את הזינוק, שעת את מציין הוא להיפך:
ו את להסתערות, הכוחות יציאת ת י ש א  ר

הקרב. של
 מסתיים אינו זה שלישי כיוס

מתחיל. רק המאבק מאבק. שום
 הכוחות עוצמת את תקבענה התוצאות

 תיערך עצמה המלחמה אך — הלוחמים
הכנסת בתוך לרשותנו, שיעמוד כוח בכל

וברחוב. בעתון לכנסת, ומחוץ
★ ★ ★

ו נ נ י מסי איננו קולות. בעד משלמים ^
ם י ע  מבטיחים איננו בטאקסי. בוחרים י

 של צ׳קים מחלקים איננו ושיכונים. ג׳ובים
משרד־הסעד.

 אחת: תמורה רק לך מובטחת
כ ליכך את שימלא הסיפוק רגש
 לדעת תווכח אם זה, רביעי יום
כמעשה־כראשית. השתתפת כי

 פעם רק חדש. כוח קם בדור פעם רק
 שיטביע משהו לעשות הזדמנות יש בדור

 רבות. שנים על חותמו את
לומר: שתוכל כדי זה, למעשה יד לנו תן

י י אנ ת י י שם! ה
בברכה,


