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 נכנסה תל־אביב בצפון הקלפי ל
 שלוש הציגה העמידה, בגיל אישה

זהות. תעודות
 כל כי לה הסבירה הקלפי ועדת חברת

לחוד. מצביע אזרח
הת בעלי ״אבל אמרה, יודעת!״ ״אני
 מה יודעת ואני נהרג שלנו שהבן מאז מוטט

השלי הזהות ותעודת להצביע, רוצה הוא
ל רוצה אני שנהרג. בני של היא שית

בשמו.״ גם הצביע
 כי באדיבות, לה, הסבירו הוועדה חברי

ה שלה. בשמה רק להצביע רשאית היא
 עקבותיה, על סבה השחורים לבושת אישה
להצביע. בלי מהקלפי, יצאה

 בתל־אביב י״א עירוני תיכון של בחצר
 היא כהה, בחליפה הוא מבוגר. זוג עמד

 האישה השיבה בוכים בקול ,בשחור. לבושה
 לא להצביע. יכולה לא ״אני לבעלה:

 הזה העם בשילטון. יהיה מי לי איכפת
רוצח.״ הוא

 את ״חזקי :אותה להרגיע ניסה הבעל
 בשלום.״ רוצות הן שכן הקטנות, המפלגות

הספסל. על התיישבה השתכנעה, לא האישה
 עצמו, זיהה לקלפי. נכנס שחוח, הבעל,

ה עם כשחזר הפרגוד. !מאחורי אל ונכנס
 אישתו. היכן היו״ר אותו שאל מעטפה,

״ה השיב. אחד,״ באף מאמינה לא ״היא
וה המשפחה, כל את לה לקחו גרמנים
היחיד.״ הבן את לנו לקחה מדינה

מרירות,
ה זעם, קוו ת

 ייזכר 1973 לדצמבר 31ה־ ליד ^
 זה לצד זה מטורף. כלילה לעד /

ותקווה, שנאה ויגון, עליצות בו חברו
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חגיגות חברתו. עם בריקוד פדרמן, איל־המלונות של בנו מאחריה

 המוזרה התערובת אולס בזה, זה פגעו לא והבחירות, הסילווסטר
 כהלכה, השתלבה לא הטריים, המילחמה זיכרונות רקע על בייחוד

קרה. לא כלום כאילו וחגגו הוותיקים החבלים יצאו ז,את, למרות אך
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 הטירונית מימין: בתמונה לתעלה. ממערב במיפקדתו סיני, חולות פתו
ימיט. משרת ני9ל לצה״ל שהתגייסה הזוהר נ־ערת רוזגבלוס, פנינה

פחסיס 12
האזר חובתה את מילאה היא :ההצבעה

 למעלה ואף ויותר, הטוב הצד על חית
גיל פתקים,״ 12 במעטפה ״שמתי מזה:

מבסוטים.״ יהיו שכולם ״בשביל תה.

 זמן באותו המקרי שילובם ואבל. צהלה
 הבחירות — מרוחקים כה אירועים שני של

 ליל עם יחד המקומיות, ולמועצות לכנסת
 פסיכו- חברתי אירוע יצר — הסילווסטר

ב שאינו מין התמזגו שבו מעורבל, דילי,
מינו.

 שכולות, משפחות מאות ׳ארבע לאלפיים
שמל חיילים, של רבים נוספים ולאלפים

 נכים, אותם הותירה יום־הכיפורים חמת
 הדין. ליל זה היה — בנפשם או בגופם
מרירו את הגיעו לכן קודם מספר שעות

 הביעו או — זעמם את הטיחו או — תם
 שהטילו הפתק באמצעות — תקוותם את

לקלפי.
 אם לראות צפו הלילה, התקדם עם עתה,

מישאלתם. התגשמה
 סיני במרחבי קפואים חיילים לרבבות

 תקווה. של לילה זה היה הרמה וגבעות
 הסיירים, באוהל האישית, בשוחתו חייל, כיל

האישית. ותקוותו חייל ל3 ־י- בתצפית


