
שרון מייסד־מיפלגה
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 בדרום ריק חד?

 פריסת או לכגון
ז ־הנבול ?אייר ירי0־ צ=א~

 .הגבול לאורך הדי־הנסץ רעמו פעמיים
 מארב בנהריה, פגעו קטיושות הצפוני.

הגדר. בקירבת הופעל באזוקות של
 נעים הסוריים הכוחות החלו שעה אותה
הישראלי. הגבול לעבר דרומה,
 היישובים עיני לנגד עמדו סיוטים שני

 ה־ של פעולות־הגרילה חידוש הצפוניים:
 לאורך הסורי הצבא ריכוז ו/או פידאיון
 כבר המיקצועיים יוצרי־הפאניקה הגבול.

הצי צופרי־האזעקה את מפעילים החלו
בוריים.

 מפוכחת הערכה אולם שכן? איזה
 במקומם גורמי־הבהלה. את פסלה יותר

ממש. של התלבטות נותרה
פעו את יחדשו הפידאיון כי נראה לא

 בהסכמי משמעותיים. בממדים לותיהם
 אש״ף בין פשרה שכללו וקאהיר, ריאד

 ועמיתיו עראפאת יאסר הסכימו וסוריה,
 נגד יפעלו לא לבנון בדרום אש״ף שכוחות
 נראה !והקטיושות הבאזוקות ירי ישראל.

כ מאשר יותר פוליטית, כהפגנת־נוכחות
צבאי. איום
 למעשה עבר לא נזהר, הסורי הצבא גם

 לאורך המשתרע הדימיוני, האדום הקו את
לחי המתכוננים לסורים, הליטאני. נהר
 לפי- אין במרחב, המדינית היוזמה דוש
 ליצור בישראל, להתגרות עניין כל שעה

מלאכותיים. משברים
 מה בעינה: נשארה ההתלבטות אולם

 ריק חלל יצירת — לישראל יותר טוב
 גם להתמקם יכולות שבד הגבול, לאורך

 אנשי פידאיון, של בלתי־אחראיות קבוצות
 השטח תפיסת או — הסירוב״ ״חזית

 השקט, את שיבטיח הסורי, הצבא על־ידי
י הארוך בטווח איום שיהווה אך

ש- הנוצריים, הכוחות ברור: אחד דבר
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ר וי פוליב קליני ממות
 שעות ושמונה בארבעים משך 64!

 יעקב כי נדמה היה שעבר, בשבוע /
 ביותר הססגוניות הדמויות אחת הלסון,
הסוס. על רוכב במדינה, הפוליטיים בחיים

 משרידי העבודה, מפלגת מוותיקי חלפון,
בתקו מפא״י של הגדולים הקולות קבלני

 של יועץ־הסתרים שהיה מי תפארתה, פת
 כאיש היתגלה רבין, יצחק ראש־הממשלה

 של החדשה בתנועתו מאחדי-הקלעים של
 הקמת על אריק הכריז כאשר שרון. אריק

 גם נשאל הוא העיתונות, בפני תנועתו
 אריק חלפון. בה שימלא התפקיד לגבי

 בתמיכתו זוכה שהוא לכך התכחש לא
בולגריה. יליד הבאר-שבעי העסקן של

 חלפון יעקב הופיע כבר יומיים כעבור
 כנציגה נותרת עלי הטלוויזיה בתוכנית
 התוכנית התנועה. של המוסמך ודוברה
ה שפניו ושעה לכן. קודם יום הוקלטה

 המסך על הופיעו חלפון של חייכניות
 בתנועתו חבר היה לא כבר הוא הקטן,

אריק. של החדשה
רהי בהעברת שעסק בעת בוקר, באותו

ה למשרדי ביפו, שרכש משומשים, טים
 עיניו נתקלו בתל-אביב, החדשים תנועה

 היא בעתון. קטנה בידיעה חלפון של
 לא חלפון כי שדון, אריק מפי בישרה,

 חלפון מוסמך. תפקיד כל בתנועתו ימלא
 מפתחות את הפקיד הוא הרמז. את הבין

 אותו ושלח הנהג בידי ששכר המשרדים
 באותו עוד לבדו. הרהיטים עם למשרדים

 ״יצאתי בחיוך: להצהיר היה יכול יום
פוליטית.״ לחירות

 מהתדמית נבהל שרון אריק ספק, אין
החד לתנועתו לשוות חלסון היה שעלול

 דגל את הניף אריק בכך. מכיר חלפון שה.
שחלפון בעוד הקיימת, בשיטה המילחמה

■...................... 20 ״

 ישראלי, בעידוד זה משטח חלק תפסו
 למלא יוכלו לא לבנון, מילחמת בשילהי

חשי החדשה, במציאות הריק. החלל את
במהרה. פגה הנוצריים הכוחות של בותם
 התעוררה ביותר, מעשית בצורה כך,
 הוויכוח כל את שליוותה השאלה מחדש

בלב- המילחמה לגבי ישראל עמדת על

ביותר. המובהקים מסמליה אחד הוא
 אחרי רק זה את גילה שאריק ״מפליא

 ממצביא כך. על בעתוניס אותו שתקפו
 מראש שיחזה לצפות היה אפשר אריק כמו

 חלפון. אומר הזה,״ בעניין אותו שיתקפו
 בחשבון. זה את לקחת צריך היה ״הוא
 נציג שאני להיות יכול הופתע. הוא והנה

 לבחירות הקולות גיוס של הקיימת השיטה
 אחרת, שיטה שום מכיר לא אני אבל —

כזאת. שאין מפני
 ממוות אריק את שהצלתי האיש ״אני
 הרעיון אבי הייתי אני פוליטי. קליני
 עצמאית. ברשימה בבחירות יצא שהוא

 עכשיו סיכוי. לו שיש אותו שיכנעתי אני
 על דעתי את לשנות יכול אומנם אני

 לאריק הרעיון. על לא אבל עצמו, האיש
 עד שמונה ביו לאסוף סביר סיכוי יש

לכנסת.״ הבאות בבחירות מנדטים עשרה
 של המומחים כאחד הנחשב חלפון,
 את מנתח בישראל, הבחירות תעשיית

האלקטוראלית: בזירה אריק של מעמדו
 אלף 850כ־ יהיו הקרובות ״בבחירות

 מיפי לאף. קשורים שאינם פנויים, קולות
 אלף 720ו- מיליון מתוך גוש, או לגר,

 הקופה. היא זאת הבחירה. זכות בעלי
קו מתוך אריק הביא הקודמות בבחירות

 הערכתי, לפי מנדטים, כתשעה אלה, לות
 אותם לקחת יכול הוא עכשיו לליכוד.
מהמפד״ל. שניים או מנדט עוד עם לעצמו,
 בקרב נמצא אריק של הבוחרים ,״קהל

 השנים ילידי שנתונים, חמישה בני
 יום- במילחמת שנלחמו אלה ,1950—55

 את ולקבל אליהם להגיע כדי הכיפורים.
 שלוש בפניו להציב צריך אריק קולותיהם

ש !אנשים שיותר כמה לראות :מטרות
מופיע שהוא ידעו אנשים שיותר כמה

ידין מייסד־מיפלגה
חדשה נזיפלגה בלי —

 שכן או פלסטיני שכן — עדיף מה נון:
סורי?

מיפלו״ות
שטרה ת מדינח־מ־ לי א ר ב לי

 ?בסירות המירוץ
 בזיגוקן גפתח

חדשות־ישגות תנועות שתי 7ש
 הסתובב אבן, אבא לשעבר, שר־החוץ

 פונה כשהוא הכנסת, במיסדרונות השבוע
כבר קרה? ״מה בדרכו: שניקרו אלה אל

 הליכוד, ברשימת ולא נפרדת ברשימה
הרשי של האות היא מה ידעו אלה ושכל

חשוב. לא השאר כל שלו. מה
 הרבה הימין. של המאסף הוא ״אריק

להצ רוצים ואינם לימין השייכים אנשים
 יש אריק. בעד יצביעו בגין, בעד ביע

 צריך שהוא — אחד מינוס רק לאריק
 אנשים, עוד לו אין בעצמו. הכל לעשות

 את עמו שיחלקו אחרות, ברשימות כמו
 לבד. ולדבר לנסוע צריך הוא העבודה.

 כבר בזה להתחיל צריך היה הוא לכן
 מילחמה על האלה הדיבורים כל מעכשיו.
 אני שלו. פאטנט לא הם הבחירות ב־שיטת

 יותר שלו התנועה איפה יודע לא גם
 עשרה יש אחרות במפלגות דמוקרטית.

 אחד אדם אצלו ואילו שממנים, אנשים
 ?״ דמוקרטי יותר זה האם — הממנה הוא

 שאילץ על אריק על טינה בליבו יש האם
? ממנו להיפרד אותו
 :הבא בסיפור חלפון יעקב משיב כך על

 שבת בערב חנותו את סגד אחד ״יהודי
 הפידיון את להפקיד איפה לו היה ולא

 ממנו וביקש הרב אל הלך -סלו. היומי
 בכספת. הכסף את בשבת לו שישמור

 שני שיבואו — אחד ,בתנאי הרב: אמר
שנינו.' בנוכחות הכסף את וימנו עדים

 ראש-העיד את הביאו החנווני. ״הסכים
 בעת עדים שיהיו כדי ראש־הקהילה ואת

 ראשון ביום בכספת. והפקדתו הכסף מניין
 כספו. את וביקש הרב לבית היהודי חזר
 אצלי הפקדת לא כסף? ,איזה הרב: תמה

 אחת!׳ שחוקה אגורה
 היהודי. זעק עדים,׳ לי היו ,אבל
 הרב. היתמם עדים?׳ ,איזה
ו ראש־העיר של בשמם החנווני ״נקב

 ,אתם למקום. אותם הזעיקו הקהילה. ראש
 אצל שבת בערב כסף שהפקדתי ראיתם
החנווני. להם אמר הרב,׳

 היו ,לא השניים, אמרו פתאום?׳ ״,מה
מעולם.׳ דברים

 ואז פרחה. ■כמעט היהודי של ״רוחו
 את הרב פתח עילפון, בחצי י שרוי כשהוא
 עשית ,למה כספו. את לו והחזיר הכספת

 הרב, בפני החנווני התייפח זה?׳ את לי
 צער...׳ מרוב למות יכולתי ,הרי

 השיב לך,׳ להראות כדי רק היה ״זה
מנ ,איזה חלפון, דיעקב אליבא הרב, לו

.״,לך יש היגים

 הדשה.״ מיפלגה הקימו שלא ■שעתיים
הפו המסה התעשרה שבוע תוך ואומנם,

 חדשות, תנועות בשתי ישראל של ליטית
ומהפכה. תמורה שינוי, לחולל שביקשו
 כמו אלה, ■תנועות אם ספק להטיל אפשר

 על להשפיע יצליחו להן, שקדמו אלה
 אולם הבאות, בשנים במדינה השילטון פני

שתי הבאות, הבחירות ברור: אחד דבר
משעמ תהיינה לא כשנה, בעוד ערכנה

 וגדושות־ מרתקות להיות עשויות הן מות.
כה. עד שנערכו בחירות מכל מתח,

 אות־הזיגוק כאריזמה. כעל סורר
 ישכן,.המיווץ מוקדם. היה השבוע, ■שניתן

הבו ־של קולו על הקיימות המיפלגות בין
 לא חודשים, מיספר בעוד רק יחל חר

 אל להגיע כדי אולם .1977 מאי לפני.חודש
ל החדשים המתחרים חייבים קדהזינוק,

עתה. כבר לרוץ התחיל
 לאלוף התברר מוקדמים שבמגעים אחרי

 שיופיע סיכוי שאין שרון, אריק (מיל.)
 יגאל (מיל.) רב-אלוף עם אחת ■ברשימה

 אחד שבוע לזירה לזנק החליט הוא ידין,
 הרבה וללא בחופזה שעבר, ב־שבוע לפניו.
 את להקדים כדי רק — מוקדמות הכנות

 פרישתו על ־שרון אריק הודיע ידין, יגאל
שמט עממית תנועה הקמת ועל מהליכוד

 הפוליטית השיטה כל את להחליף רתה
במדינה. הקיימת
 סקרנות מעוררת שלו הופעה שכל אריק,

 הציפיות. את במעט לא איכזב ועניין,
 תומכים רשימת להציג הצליח לא הוא

 האישים ■מבחינת להרשים כדי בה שיהיה
 מתזמכים מורכב כוחו רוב בה. הכלולים

 מאחרי- ישל לפעילות המיועדים ומעריצים
 מוגדרת תוכנית לו היו לא גם הקלעים.

חדשים. מהפכניים רעיונות או
אח משבוע פחות הנפטלין. מיפלגת

ארו חודשים ואחרי אריק, של הזינוק רי
הפרו גם קפץ ■והיסוסים, לבטים של כים

 הפוליטית. הקלחת אל ידין יגאל פסור
 מעורפלות סיסמות באותן זאת עשה הוא

 כל עליו ליטול מבלי עצמן, ומטושטשות
 כשהבשורה שהוא, תחום בישום התחייבות,

 — שתנועתו היא לציבור ישלו היחידה
 להקמת מתנגדת — הדמוקרטית התנועה
פלסטינית. מדינה
 להבין היד. קשה מרובים במאמצים גם

החב או המדינית תפיסתו בין ההבדל מה
 רבין, יצחק של לזו ידיו, יגאל של רתית

 •שנשא, הנדושות המליצות שרון. אריק או
 ולנהירה חברתית למהפכה הצורך בדבר

 נשמעו לעיירות־חפיתוח, הנוער המוני •של
הארכיאולוגיה. מעולם רחוקים כהדים

 המייסדת המועצה חברי רשימת גם
לעי אסוציאציה מייד עוררה תנועתו, של

 רשימתו את זיכתה היא ידין. של סוקו
 הנפטלין״ ״מיפלגת כמו בכינויים מייד

 מרבית כי הארכיאולוגית״. ״המיפלגה או
 היו ידין של לצידו שהתייצבו האנשים
 בעבר היו שחלקם פוליטיות, גרוטאות
 שידין מימסד אותו של רציניים תמוכות
מהפכה. בו לחולל מתיימר

 היה ידין תומכי של האנושי ההרכב
 כמו קיצוניים, ימניים קנאים ישל שעטנז

זו ומאיר טולקובסקי דן אלופי־המילואים
המ הימין ׳של הבולטים נציגיו שהם רע,

מהמ שנשלפו ארכאיות ודמויות טורף,
 יכול אבסורדים, לחפש שרצה !מי קרר.
ידין. של ברשימתו בשפע אותם למצוא היה

 באי־שים לבחור ירצו שאזרחים המחשבה
הר איסר לשעבר, כראש־שידותי-הביטחון

 קצי־ או ירקוני, שלום איש־הבולשת : אל
 קופל, פינחס עופר, דויד כמו ני־מישטרה

 את ■שיחוללו כמנהיגיהם — אשד ושימעון
 הרבה היא — ובמדינה בחברה התמורה

 העי- אחד שהתבטא כפי מתמימות. יותר
 ־של תנועתו ־של ההולדת במסיבת חונאים

 מדינת־מישטרה לנו יקים ״ידין ידין:
ליבראלית.״
 הגיע האבסורד קומדיה. או טרגדיה

 של שינוי, תנועת של החלטתה עם לשיאו
 עם ולהתמזג להתבטל רובינשטיין, אמנון

להו במטרה שהוקמה שינוי, ידין. ■תנועת
 הקיצוניים, הקנאים מידי הימין את ציא

 אול- חוגים עם לקואליציה למעשה הלכה
השינוי. סיסמת על ויתור ■תוך טרה־ימניים,

 האומר הנושן, הדרמאתי לכלל בהתאם
 טרגדיה היא הבמה על אחת גווייה כי

 מתעוותת קומדיה, הן גוויות תריסר אולם
 עם גיחוך. לסף עד הפוליטית התמונה

 החדשות, התנועות שתי של התווספותן
הקט המיפלגות מיספר לשמונה כבד מגיע
 ההיסטוריים. הענקים נגד שייאבקו נות,
 עוד הקרובים בחודשים יתוספו אלה אל

למיניהם. ומתפלגים קוריוזים תנועות,
בבחי שההתמודדות מבטיחים אלה כל
 רעיונות דיעות, על תהיה לא הבאות רות

 ש- אישים, בין דו־קרב אלא ופיתרונות,
 ושאין חלוקות, או שונות אינן רובם דיעות

השם. מלבד ביניהם, הבדל כל למעשה

2097 הזה העולם


