
ך  היא שאין בפירוש אמרה אלוני שולמית□1ק1ל אי
 יש זו לאמירה ממיפלגת־העבודה. פורשת

רבה. משמעות
 כחברה עצמי את לראות ממשיכה ״אני

 לכתבת השבוע אמרה העבודה,״ במיפלגת
ש להטעים רוצה ״אני ),1.10.73( הארץ

די ותמיד לי, יקרים המיפלגה עקרונות
בשמם.״ ברתי

ש־ פתוח. נשאר שהגשר הדבר, פירוש

 במטה־ שמעו שכאשר לי ספרים **
 אלוני ששולמית המערך של הבחירות 1*1

 עצמאית רשימה להגשת חתימות אוספת
ה של דחופה התייעצות נערכה משלה,
בוסים.
 את לתקן שצריכים סברו חברים כמה
 אותה ולהחזיר לשולמית שנעשה העוול

 הגשת את למנוע כדי המערך, לרשימת
האישית. הרשימה
 פרץ — זה סיפור לפי — ואז

התו המאסיאוולי עופר, אכרהם
 ״להיפר,״ כצחוק. מפא״י. של רני

״טוב זה לחוד: ״שתרוץ אמר, \
 לא ״היא הסביר: המופתעים לעמיתיו

 לא גם היא המערך. מן קולות תיקח
 תיקח היא אבל אחודהחסימה. את תעבור

 וממק״י. הזה מהעולם קולות אלפי כמה
 אחוז־ את יעברו לא הם גם בגללה

החסימח.״
 כדר■ חוק שבעזרת השכיר הוא
 האלה המנדטים כל יגיעו עופר,

מנ לנו להוריד ״כמקום למערך.
 החצי אמר לנו,״ תוסיך היא דטים,
בדר־עופר. של השני
 מדוייק, חזה הסיפור אם בטוח איני

בו. יש הגיון אבל

 עם שירתתי שנים ארבע משך י*
 אני השישית. בכנסת אלוני שולמית ■1

עמ נקטה קרובות שלעיתים להעיד יכול
 עצמנו את מצאנו פעם לא טובות. דות

אחת. בחזית
 הכפייה נגד עיקבי באופן פעלה היא

 או פחות אמרנו, זה נושא על הדתית.
 הבדל רק היה הדברים. אותם את יותר,
 חדת להפרדת הטפתי שאני בעוד אחד:

 זה. לעיקרון שולמית התנגדה המדינה, מן
 ציונית שב״מדינה טענה היא הל״ע, כמו

וחדת.״ המדינה בין להפריד אי-אפשר
 אך מופשט. ויכוח זהו (לכאורה

 עקרוני בסיס שכלי משוכנע אני
האמ כחוקה מוסד יסוד שהוא זה,

ה נגד המאבק בל נדון ריקאית,
 יירד והוא לכישלון, הדתית כפייה

 חוק■ כנוסח תימרוני־סרק לדרגת
האוזנר.)
 פעמים קולה את הרימה אלוני שולמית

ה למען ביורוקראטית, שרירות נגד רבות
זכויות־האזרח. על הגנה

 בענייני ברור קו לה היה לא זאת לעומת
 נאום אף בזיכרוני נחרת לא וסיפוח. שלום
מוש היא (אולי זה. נושא על שלה אחד
 מגדולי שהיה ראובן, מבעלה, כאן פעת

וה ישראל, ערביי של מפקיעי־הקרקעות
 בשארם־אל־ ההתנחלות את עכשיו מנהל

שייך.)
 ה- בוויכוחים קולה את שמעתי לא גם

 פינחס עם הגדולים כלכלייס-הסוציאליים
ספיר.

 רק בעייתי. מצבה היה ההצבעות לגבי
ד להצביע העזה מאוד רחוקות לעיתים ג  נ

 נמנעה יותר קרובות לעיתים המיפלגה. קו
 חמיקרים ברוב ברגליה. או בידיה —

 נגד הסיעתית, המישמעת לפי הצביעה
דעתה.

 הדק החבל על הילכה בסך-הבל
 וכין המיפלגתית המישמעת כין

 שלא השתדלה היא העצמאות.
ממנו. ליפול

 של הראשונות השנים שלוש ף*
 בכך. הצליחה היא השישית הכנסת

 שהיה אשכול, לוי עמד המיפלגה בראש
 ״לא חוכמודחיים. מלא מאוד, סובלני איש
 אורי איזה בסיעה לנו שיהיה לנו מזיק

 ב־ בנוכחותי, פעם, אמר משלנו,״ אבנרי
הכנסת. מיזנון

 אשכול. מת באשר קרה האסון
 דק (ולא אלוני שולמית כשביל

אש :כפול אסון זה היה כשכילה)
 ל■ הגיעה מאיר וגולדה מת, בול

שילטון.

 — תיבחר אם — מוכנה תהיה היאבגולדה
 כאשר בכנסת, לסיעת־המערך להצטרף

 תיבחר אם מתפקידה. תתפטר מא־ר גולדה
 של זה כמו הבאה בכנסת מעמדה יהיה
 הוא — האחרונה בכנסת אביזוהר מאיר

 תמך אך למערך. רשמית שייך חיה לא
ב אליו לחזור והתכונן עמדותיו ברוב

הראשונה. הזדמנות
ה מן כמה מובנות גם זה רקע על

 האחרונה. בשנה אלוני שולמית של עמדות
ה על לחתום המפורש סירובה למשל:
 בדר- מזימת נגד הגדולה הציבורית עצומה
ה מטובי מאות חתמו שעליה עופר,

ואנשי־הציבור. אנשי־הרוח מדענים,
 מיכחן היתה כדר־עופר פרשת

 איש-ציכור. לכל ומוסרי פוליטי
 ממחנה אלוני שולמית של היעדרה
 הפצרות אך על וחמגנים, המוחים
דרשני. אומר אישיות,

 מיבחן היתד, בירעם־איקרית פרשת גם
 אף אלוני שולמית את ראיתי לא כזה.

 לעקו־ צדק עשיית למען ההפגנות באחת
 אי- רקע על רק להסבר ניתן זה גם רים.

מיפלגת־האם. עם הגשר את לשרוף הרצון

 כפופה, שולמית של המעשה ערכת ך*
:הבאים הסותרים לשיקולים איפוא, ) ן

 שונאת. היא שונאת, מאיר גולדה כאשר
 הרגע מן שנאה היא אלוני שולמית את

 כחברת- כאשה, אותה שנאה היא הראשון.
 אותה הגדירה היא וכחברת־כנסת. מיפלגה

במיפלגה. חמישי וכגייס כרודפת־פירסומת,
 גולדה אמרה נפט נתיבי פרשת (בשיא

 זאת ״הרי המערך: סיעת בישיבת מאיר
 לפאשיזם, המובילה ביותר הטובח הדרך

 אורי עומדים אצלנו המוסר בראש אם
 ושולמית הארץ בן־אמוץ, דן אבנרי׳
שינאות.) של מעניין סולם זהו אלוני.״

 ערמומית היתד, גולדה של המהלומה
 הגשת לפני האחרונות בדקות ומוחצת.
 היא השביעית, לכנסת המערך רשימת
 אל ריאלי ממקום שולמית את הקפיצה
הרשימה. תחתית

 אלוני שולמית הבינה עכשיו
כדיוק. השיטה אותה פי על נקמה
ה החתימות 750 את בשקט אספה היא

 על ידיעה הדליפה האחרון ביום דרושות.
 אחרונה הזדמנות למערך לתת כדי — כך

 המתינה היא ריאלי. למקום אותה להכניס
 לוועדת- המערך רשימת להגשת עד

 עשה לא שהמערך לוודא כדי הבחירות,
 הגישה ממש, האחרונה בשנייה ואז, זאת.

 רשימתה. את
תתפוצץ. שגולדה

■! ■! ■  תתפוצץ. א ל שגולדה היא צרח *■>
 (אם עופר אברהם של הנ״ל הדברים \ 1

המצב. את משקפים לא) ואם כך נאמרו
 אלוני, שולמית של רשימתה

אח אישי במעשה-נקמה שהוגשה
עלו ריאלי, כמקום הוצבה שלא רי
 מזו מאוד שונה תוצאה להשיג לה

לה. שהתכוונה
ל שונה התוצאה הפוליטיים, בחיים כי

 מזה: יותר הכוונה. מן קרובות עיתים
 לעיתים פוגעים בלתי־מחושבים מעשים
 שלמענה במטרה דווקא מאוד קרובות
נועדו.

 שקורה מה כדיוק שזהו חוששני
אלוני. לשולמית
 ה־ הימין מחנה מופיע אלה, בבחירות
מחנה גם זהו מלוכד. כגוש סיפוחיסטי

הלי המערך, סיעות: ארבע בין
 ואגודת-יש- המפד״ל הימני, כוד

 הכפייה כשטח אז שיקרה מה ראל.
ה רק — האזרח וזכויות הדתית

לתארו. יכול כיותר הקודר דמיון
■ ■ ■ י

מדוע השאלה: נשאלת מילא
 לרשימה אלוני שולמית הצטרפה לא

ל מחוץ להתייצב החליטה כאשר אחרת,
למרי? למשל, הצטרפה לא מדוע ן מערך

 לא שולמית את המעניינים בנושאים
 בינה מעשי הבדל שום — כאמור — היה

 ולמען הדתית הכפייה נגד במאבק ובינינו.
 אלוני שולמית יכלה לא האזרח זכויות
בפעולתנו. שבקטנים קטן רבב אף למצוא
 כוח — הזה העולם רשימת הגשת ערב

 שנים. שמונה לפני השישית, לכנסת חדש
אליה. להצטרף אלוני לשולמית הצעתי

לי זה במי יעזור! זה למי אלוני: וראובן שולמית ב ח מ  האזרח זכויות וצימצום החברתי הקיטוב
דתית). וכפייה (בדר־עופר
 — הנגדי המחנה זאת, לעומת

 וזכו־ הדמוקרטיה השלום, מחנה
 כמערבה מופיע — יות-האזרח

ומרוסק. מפולג
 המחנה, מן פרשו המיזרח בני-עדות

 תריסר לחצי עצמם לבין בינם גם והתפצלו
 צבע־העור את בהעמידן עדתיות. רשימות

 סוציאלית לתוכנית מעל וארץ־המוצא
ומח הקיטוב את מגדילים הם מלכדת,

הבעייה. את מירים
 שומר־צעירית ונוסטלגיה מק״י, טכסיסי

 חיתודדיבור עם אבוד, מפ״מי לגן־עדן
 מה של בדלנית להופעה גרמו מלבב,

״מוקד״. שנקרא
אי שורת עם יחד הזה, העולם תנועת

 פגי על מטרות־המאבק את שהעדיפו שים
 לבדה מופיעה היסטוריים, חילוקי־דיעות

ה מאמציה שנכשלו אחרי מרי, במיסגרת
 מחנה לליכוד שנים, שלוש במשך רבים,
יותר. רחב

 תמימה שייה כמו השולמית, באה והנה
 וקצת פה קצת ושוברת בחנות־חרסינה,

 בסיכויים ופוגעת יותר, עוד מרסקת שם,
ה לכנסת לחדור הקידמה מחנה כל של

הקיימים. הקשים בנתונים שמינית,
ש מצב להיווצר עלול בגללה,

הוויכוחים כל יהיו הכאה בכנסת

 בשבועות פעמים כמה זו הצעה על חזרתי
תוכניתה. על שידעתי מבלי האחרונים,

הגיוני. פשוט, היה, הדבר
 אלוני שולמית הלבה לא מדוע

אחרת? כדרך
סיבות: שתי לכך יש לדעתי

 זה כמיכצע רואה היא ראשית,
 ונקמה מאיר, כגולדה אישית נקמה

אישית. רשימה מחייכת אישית
 את לנתק רוצה היא אין שנית,

רו היא ואין המערך, עם קשריה
אליו. הגשר את לשרוך צה

 טב- אנושית תכונה היא אוות־נקם ך*
ה בחיים מקום לה אין אבל עית. 4 1

 במישור מאוד רעה יועצת היא מדיניים.
הציבורי.

 טובות עמדות המייצג אדם גם
לעמדו להתייחס קשה וחיוביות,

להופע העיקרי המניע באשר תיו
 להתנקם הרצון הוא בבחירות תו

 אותו חציבה שלא אחרת, כרשימה
ריאלי. כמקום
 יש ועליו יותר, חשוב השני המניע אולם

תשומת־הלב. את למקד

 הן מסויימים בשטחים עמדותיה •
ומתקדמות. חיוביות

 עצמאית כרשימה בהופיעה •
 אלה, עמדות משרתת היא אין

 מוסיפה היא אין להן. מזיקה אלא
 פוגעת אלא כהן, התומך למחנה

 ממשי סיכוי לה שאין כעוד בו.
 היא אחוז-החסימה, את לעבור

 סיכוי להן שיש סיעות מסכנת
סביר.

 הופכת היתד. לכנסת, נבחרה אילו •
 היתד, ולא המערך, ליד קטן לכוכב־לכת

 עקבית אופוזיציה של מאבק לנהל יכולה
ולוחמת.

 אחת פוליטית דרישה אף לה אין •
 סיעה על־ידי מידה באותה מייוצגת שאינה
אחרת.
 השיקולים כל את מקזזים אם

שלילי. הוא המעשי המאזן האלה,
 חושש אני אליה, האישית האהדה כל עם

 ממדרגה מישגה היתה רשימתה שהגשת
ראשונה.
 הייתי ככך, טעם עוד היה אילו

 שיר־השי• לגיבורת כמו לה קורא
שו השולמית, שובי ״שובי, :,*ים
״שובי בי, . . .


