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 שרק כפי הדוכן, מאחרי עמידתו שותו
 אחריה. לעקוב יכלו מתחתיו שישבו אלה
 נקודת לעצמו למצוא היה יכול לא הוא

 הנאום כל במשך אחת. קבועה. מישעו
לרגל. מרגל משקלו כובד את העביר .הוא

 רפ־ בתנועה כיצד הבחינו מעטים רק
 לפתע היפנה הוא נאום, כדי תוך לכסיבית,

להג היה יכול ממנה כזו בזווית ראשו את
 כאילו פרם, שמעון לעבר חטוף מבט. ניב
דב עליו עושים רושם איזה לראות כדי
ריו.

לע לעולם לעצמו מרשה היה לא פרס
 רבין שגם ספק אין זו. מעין תנועה שות

 בלתי פנייה זו היתד. אותה. תיכנן לא
 אבל מודעת, בלתי אפילו אולי רצונית,
כמוה. מאין אנושית
 רבין הגניב לזירה, העלייה שלפני ברגע
 אותו לראות כדי היריב לעבר מבטים
 של במצב שלו עמידתו צורת את ולבחון

 מת־ לשני השניים דמו רגע באותו לחץ.
 ה־ זירת פינות בשתי היושבים אגרפים
 הבטוח, המנצח את שיחק האחד איגרוף.
ה ליריבו. נוקאאוט להנחית רק הממתין

 שקשה בוחנים, מבטים הגניב רבין, שני,
 היה זה חשש. בהם יש אם לגלות היה

 היה הוא פרס. שמעון על הגדול יתרונו
אמיתי.

 — גכגות יבין
ס פרס אתו בפ

 יותר, מותחת במהדורה מחזה, ותו לץ
 כשעלו היום, למחרת עצמו על חזר

 נאומי־הבחירה את לנאום המועמדים שני
הוועידה. צירי בפני שלהם

 שהעלתה כפי ראשון, רבין דיבר כאשר
מ פרס שימעון לו הקשיב קוביית־המזל.

 ינוע אחד ששריד ומבלי עפעף להגיד בלי
 ככל רביו התנהג דיבר, כשפרס בפניו.

 הקשיב■,׳־חייך, ־הוא בוועידה. ■אחר ציר
 לפרשן היד, שניתן:הבעות פניו על העלה

היוש עם הערות-ביניים החליף כליגלוג,
 לבין בינו שחצצו הצלמים ועם לידו בים

הבמה.
 אם כחסר־מנוחה. התגלה הוא הפעם גם

 במקום שילב הוא חסר-ביטחון. לא כי
 מדי מחליף שכהוא רגל, על רגל מושבו

הרגליים. מצב את פעם
 ש־ ההבדלים נפערו שוב הנאומים בעת

 דיבר רביו השניים. של האישיות במיבנה
 רבין של מתיחזתו בפאתוס. פרס בכנות.

העצב ובתנועותיו דבריו בטון התבטאה
 זיעה של במפלים נשפכה פרס של זו ניות.

ומטה. מקודקדו אותו שכיסו
אח ביטוי לידי באו הקיצוניים הניגודים

 להסתיר ניסה המובס פרם הפור. שנפל רי
 אנושית. תכונה אינה כאילו אכזבתו, את

 סנטר־על-אצבעות של הפוזה ■אל חזר שוב
 המלאכותיים חיוכיו כל את גייס משולבות,

וקר־רוח. שליו אדם של פנים להעמיד כדי
 את ביטאה בעיניו העגומה ההשתקפות רק
באמת. בקירבו שהתחולל מה

 ההפרש אף על בניצחונו, שמח רביו
 מאשר יותר חייך הוא בקולות. הזעיר

 מזוויות־ נעלמו טיקים וכמה הרצין מקודם,
 נתן לא אפילו צהל. לא הוא אבל פיו.

 לה ההצגה את לו שהריע האלפים לקהל
ת נופף לא אחת פעם אפילו ציפה.  בי

 להודות הדרך את מצא לא הוא לבוחריו.
 בו שנתנו לאלה כלשהי חיצונית במחווה.

.־,ג אמון.
 למנוצח, ניחומיו יביע שו!וא ציפו כולם . •-

 טוב ״כל במשפט: הסתפק רבץ כמקובל.
 שלו הניצחון ברגע אפילו שימעון.״ לך גם
ולהעמיד־פנים. לשקר מסוגל היה לא

פוליטיק בין המקובלים המישחק כללי
 לרבין. מוכרים אינם מיפלגות ועסקני אים
 גם כי טוענים מקרוב אותו המכירים אלה
 לאירועים היפים הגינונים כל את ילמד אם

 לעצמו. אותם לסגל יוכל לא הוא זה, מסוג
 בנוי לא פשוט שלו הפנימי ״המיכאניזם

ממקורביו. אחד עליו העיד לזה,״
 על סיפר כזה,״ תמיד:;טיפוס היה ״הוא

 הפלמ״ח של ״במסיבות ותיק. חבר רבץ
 אצלו הכל פעם. אף שר היה לא הוא

 בדיוק לדעת אפשר אבל בפגים. מתרחש
זאת.״ להסתיר מסוגל אינו הוא קורה. מה

 שציפו יריביו את רבץ איכזב זאת כל עם
ש שנטען כפי לחץ, של במצב יישבר כי

 עליו שעבר הפרטי- מהגיהנום בעבר. אירע
אישי. בניצחון רבץ יצא

 אולי לעצמה בחרה לא העבודה מיפלגת
הממ לראשות ביותר הטוב המועמד את

 אבל האלקטוראלי; כוחו מבחינת שלה,
 האנושי, המועמד את ספק ללא בחרה היא
יותר. והאמין הכן
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 תיאלץ דבר של בסופו אולם בבלוקים.

כולם. את לאשר התנועה
ו אליהו שלמה עלולים מכך כתוצאה

 הבחירות אחרי להימנות טולידאנו שמואל
 של הראשונה השורה עם בד״ש הפנימיות

לשינוי. הדמוקרטית התנועה מנהיגי
מו סעדון טובה התומכת. החמולה

 שנערכו בבחירות באור־יהודה. מאד כרת
מו את הגישה שנים שלוש לפני בעיירה

 בלתי־ עצמאית, רשימה בראש עמדותה
למו להיבחר הצליחה לא אז מיפלגתית.

 עמדה שמאחוריה למרות המקומית, עצה
 בראשות המפורסמת, סעדון חמולת כל

 רבות שנים שהיה מי סעדון, אליהו אביה,
העיירה. של המקומית המועצה ראש

 שהיתר, והתוססת, הצעירה טובה, אולם
 לא באור־יהודה, התיכון בבית־הספר מורה

כ לפני הפוליטיים. החיים מן התייאשה
 ייגאל של לתנועתו הצטרפה חודשיים

 חמולת כל את הביאה איתה ויחד ידין,
 אור־יהודה, מתושבי רבים ועוד סעדון
להיב טובה של סיכוייה החמולה. ספיחי

הת של לכנסת המועמדים לרשימת חר
 נוכח ביותר, טובים הם הדמוקרטית, נועה

בה. התומכים מיספר
 על חתמו אור־יהודה מתושבי רבים אולם

 את כלל ששילמו מבלי טפסי־ההצטרפות
 מסרו הטפסים את לתנועה. דמי־החבד

 שעברו טובה, של בני-מישפחה לידיהם
 אשר הטופס, על להחתימם לבית מבית

 תמיכתם שהביעו חברים 50 מייד. הוחזר
 היא כיום הרף־עין. תוך טובה בה--גייסה

 ב־ המסוכנות המועמדות ב״אחת נחשבת
מיפלגה.״

 ימים כשבועיים, לפני ידיים. תינרת־
 הודיע תמיר שמואל שח״כ אחרי אחדים

 הצטרפותו, ועל הליכוד מן פרישתו על
*;ט צילצל הדמוקרטית, לתנועה כבודד,

 המרכז- מתומכי רבים של בבתיהם לפון
 הקו של האחר מעברו לשעבר. החופשי

להס שדאג תמיר, של מאנשיו אחד היה
 כיצד אישי באופן לשעבר תומך לכל ביר
 ״אם הדמוקרטית. לתנועה להצטרף ■ניתן

 עבור להצביע תוכלו לא תצטרפו, לא
 הסביר לד״ש,״ הפנימיות בבחירות תמיר
ש הארץ. ברחבי אזרחים 600לכ־ האיש

הד התנועה ממישרדי נעשו הטלפון חות
 ידיעות בבית ,5 מוזם ברחוב מוקרטית
הישן. אחרונות
 הדמוקרטית לתנועה ההצטרפות בעיית

 בלהבה, אחדים חברים גם הטרידה לשינוי
ל עדות־המיזרח יוצאי סטודנטים אירגון

באו ברובם המרוכזים במצוקה, ■נוער מען
 במסיבת־ ובר־אילן. תל־אביב ניברסיטאות

 הודיעו שבועיים לפני שנערכה עיתונאים
 כבודדים מצטרפים, הם כי התנועה ראשי

 פרץ ההודעה אחרי ידיו. של לתנועתו
סטו בין לתיגרת־ידיים, עד שהגיע ריב,

ל ״הצטרפנו שטענו הקבוצה חברי דנטים
 כד־ לא במצוקה. לנוער לעזור כדי להבה

 אחרים לבין פוליטית,״ לתנועה להצטרף
לד״ש. טפסי־הצטרפות ■שחילקו

 הוא זה כל חכר? דמי־ ס משד מי
 והמשונות והשונות הדרכים בים טיפה רק

הדמו במיפלגה הנהוגות קולות, להשגת
 באור מעמידות אולי והן לשינוי, קרטית
הת מנהיגי של הצהרותיהם את. הנכון
 של אליה עצומה נהירה על המדברים נועה,

הציבור. שכבות מכל ומצטרפים תומכים
 400,כ־ססס גוייסו בלבד ינואר בחודש

 מב־ ודמי־הצטרפות, תרומות כספי לירות,
 ההערכה על־פי חדשים. מצטרפים 18,000

 התנועה של הפנימיות בבחירות ישתתפו
בוחרים. 30,000כ־

אלי שמגיעות העצומות התרומות ״בל.
פשו שאנשים קטנות מתרומות ■נאספות נו

 עורך־הדין אומר לתנועה,״ נותנים טים
לתפ שנכנס החדש, הדובר שסנדל, אורי
ש שייתכן ״מובן שבוע. לפגי קידו

ל חריגים, מקרים מיני כל בשוליים יש
 כדי למישהו כסף שמלווים מועמדים משל

 בסך־הכל, אבל לתנועה. ויצטרף שיחתום
גבו דמי־חבר מצרפים המצטרפים רוב
לירות.״ 15 של מהמינימום יותר הים

 15ב־ ייערכו בד״ש הפנימיות הבחירות
 עצמם את הציגו מועמדים 152 זה. בחודש

 ייבחרו הם לכנסת. ד״ש לרשימת לבחירה
 רק המסובכת. האירית הבחירות בשיטת

 ד״ש הבחירות. תוצאות יוודעו בחודש 19ב־
 מכפי לחלוטין שונה אז להיראות עלולה
 עלולים מהם כמה מייסדיה. אותה שחזו

ה בסוף מזדנבים עצמם את למצוא גם
אותם. יזכור שאיש מבלי רשימה

במדינה
הונאות

ד פ ר ע ט ה ר פ שמורי? שד ,ה
 מן וירד התגרש הצייר

נבה־צה״ל, וידידו, — הארץ
 נא?ץ למזונותיו, מערב

תחתיך דשדמס
 קראה !״נכה של חייו את הורסים ״אתם
 ר,הוצאה-לפועל פקיד בן־זכאי. רינה האשה,

ש ההכרזה, מן במייוחד נרגש ניראה לא
 הוא ״בעלך היסטרי. כימעט ׳בקול נאמרה
 ״עכשיו שלוו. בקול לה הסביר ערב,״

י שטרותיו.״ יאת לפרוע עליו
 שמואל הדרמאתית בסצינה צפה הצד ומן

 ב־ ׳נרכן הוא ).40( בן־זכאי (״•שמוליק״)
 אנחה פלט עיניו, עצם שליו, כיסא-הגליגלים

 הבריטי מסדרים ״ככה ומילמל: עמוקה
 לחברים?״ עושים כבה

 כשבה לפני המוזרה, הפרשה של תחילתה
 מ- נכה נאה, בחור בן־זכאי, שמוליק וחצי.

 ורחוק רגליו בשתי משותק מילחמת־סיני
 ברחוב בביתו, אז אירגן לכיסא־גלגלים,

 של תמונות תערוכת ברמת־השרון, יצהר
הרפז. אריה התל-אביבי הצייר

 הרמז הצייר עם היכרותו מנוגד. אופי
שי במיסגרת שלב שמיוליק, ■לגבי היווה,
 במהרה. התיידדו השנים החברתי. קומו
יו עוד הידידות התהדקה התערוכה אחרי

ב אחדות פעמים ביקר אף ׳ושמוליק תר,
 הצייר גם העתיקה. ביפר הרפז ■של סטודיו

 שמואל של 'בביתם ,אחדות פעמים ביקר
 החזיקה לא החדשה הידידות אולם ורינה.
 בעלי הם כי גילו השניים רב. זמן מעמד
איש- הוא ששמוליק בעוד ,מנוגד. ׳אופי

הרפז צייר
אכזרי ניצול

 אשתו, עם שחיייו ומאורגן, מסודר מישפחה
 מי־מגוחות, על מתנהלים ■וכלבו בתו בנו,
 הנוהג ,44ה- ■בן התוסס הצייר של חייו

 סערה הם בולט, ססגוני בלבוש להתהדר
גדולה. אחת

 להתגרש הרפז החליט שנתיים ■לפני
 לא זו אם־בנו. אסתר, השניה, מאשתו

■ש סיפורי־ד,רכילות את לשאת עוד יכלה
 החד־ החתיכות אודות על לאוזניה, זרמו

 לא מצידו, ■אריה, ׳בעליה. של ■שות־לבקרים
אס שהתבטא. כפי ״מרוב׳עותה״, את סבל
 ביבת־ים ■המשותף ביתם את עזיבה תר

 מנישואיה האחד ילדיה, ישני עם ועברה
אמה. לבית הראשונים,

 כבית־ דיוינים. של ׳ארוכים חודשים אחרי
 לעיתונות, גם הגיעו שהדיהם הרבני, הדין

 חודש מדי לאשתו ישלם כי.אריה הוסכם
 המשיך הוא לירות. 1600 בסך דמי־מזונות

 אחרי רב זמן שלו הגירושין ,בהילולת
שערך. הגדולה מס״בת־הגירושץ

 ־ אחל שיום עד !״ פרוטה תשלם ״לא
 הקצה מן חייו את לשניות הרפז החליט

 שם לי יש לחו״ל. נוסע ״אני הקצה. אל
בי !״העולם כל את ׳אכבוש ואני קשרים

 לא כבר שביניהם ולידידיו, למכריו שר
 עמדה הנסיעה בן־זכאי. שמוליק ׳נכלל

 פקיד־ אולם אשתקד מארס בחודש להתבצע
ל הודיע בן־גוריון תעופה בנמל־ה המכס
 צו-עיכוב־יציאח־מן- ״יש המופתע: אריה

 אשתך.״ לבקשת הוצא הצו נגדך. הארץ
 שם אך גרושתו, לבית מיהר אריה

 ״אני והסבריו. תחנוניו סל לו ■עזרו לא
ש אחרי פרוטה לי תשלם ■שלא יודעת

 רבנים יותר לך יהיו ולא ■מהארץ תצא
הנאה. אסתר לו הבהירה הראש,״ על

 כתב־ערבות שיוציא ממנו דרשה היא
 בחתימת בחודש, לירות 1600 של יסך על

 אלא הצו. את תבטל לאחריו ורק שניים,
 למצוא עבורו קליד, משימה זו היתד, שלא
 שהצהיר מה־גם מתאימים, ערבים שני

הקרו בשנים לארץ ישוב לא כי בריש־׳גלי
 את מצא לא הציירים ידידיו בין בות.

 מספרים אותו,״ הכרנו ״אנחנו ישועתו.
 את עוזב שהוא ״וידענו כיום, ידידיו
 ממנו יראה לא שאיש ידענו לתמיד. הארץ

גרוש.״
 ׳מרמת־הישרון. בחברו אריה נזכר ואז

 שיערוב וביקשו שמויליק, אל פנה הוא
וחתם. הסכים שמוליק לו.

המבו כתביו׳,עריבות הוצא היום ,למחרת
אל צעירה היא השנייה בשהעדבה קש,

 יאחר־כך יומיים .אריה. של ידידה מונית,
יורק. בניו בנמל־ד,תעופה ינחת כבר

 בניו- אולם אותי!״ חונקת ״אשתי
 לעצמו רכש הוא לו.איש. המתין לא יורק
 בעיר, מרביעי-האמנים באחד קטנה דירה

יש אמנים היו החדישים חבריו ומרבית
 או הארץ, מן שירדו בינוניים ראלים

 את ״אכל״ ׳אחדים חודשים סטודנטים.
ו הצליח, שלא כמעט לצייר חסכונותיו.

ש אלה היו ׳שברשותו ■הציורים מרבית
מהארץ. עימו הביא

 תערוכה, לעצמו לארגן כיבד כשהצליח
 הצליח לא השישית, בשדרה קטנה בגלריה
 חבריו באוזני מעטות. תמונות אלא למכור

 הקשה. .הכספי מצבו על התלונן החדשים
 מדי ארצה לשלוח המשיך זאת למרות
 חונקת ״אשתי-לשעבר דולר. 160 חודש

להתלונן. חדל לא אותי,״
 בלתי־ מכיוון הישועה לו באה הפעם וגם
 יבין ■האינסופיים משיטוטיו באחד גפוי.

היש בזמרת פגש חיניו־ייורקיות הגלריות
 עליזה ■והשיער, העיניים שחורת ראלית

 שנים לפני לניו־יורק שהגיעה עזיקרי,
 ששון לאמרגן אהבתה בעיקבות אחדות
רג׳ואן.

 והזמרת המתוסכל הצייר ■בין האהבה
 עליזה יחד, להתגורר ■עברו הם מייד. פרחה

 ישראליים, במועדוני-׳לילה בערבים הופיעה
מתמו אחדות מכר ואף מצייר החל ׳ואריה
ידידתו. של קשריה ׳בעזרת נותיו,

 יולי בחודש ? יצבה ק ה הודפת לאן
 החודשית קיציבתה להגיע חדלה אשתקד

 קשה. למצב נקלעה היא הרפז. אסתר של
 כי שמועות ■לאוזניה הגיעו אחד מצד

 הזמרת, עם באמריקה יחי לשעבר בעלה
 אישית הכירה היא בנוסף, להופיע. המרבה

 שלה. המזונות לכספי הערב שמוליק, את
 ללא נותרה עבדה, שלא מאחר מאידך,
פרוטה.

 ה־ למישרדי פנתה רבים לבטים ■לאחר
הצ לא השנייה הערבה את הוצאה־לפועל.

 הם בן־זכאי שמוליק את לאתר. אלה ליחו
 ■שאליו מצב־הביש על לו דיווחו ׳איתרו,
 1600 חודש מדי לשלם ואילצוהו .נקלע,
הרפז. לאסתר לירות

 בינתיים שנה. חצי סבר נמשך יזה ׳׳ככה
 לירות,״ לעשרת-אלפים ׳קרוב כבר שילמנו
 ״כל שמיוליק. שיל אשתו רינה, מספרת

 ממישרד-הביטחון מקבל ששמוליק הקיצבה
!״הצייר לאשת ישר הולכת

 הרפז אריה עם קשר ליצור הניסיונות
 רינה של גיסה בתוהו. כה עד עלו בחו״ל

 ועובד המתגורר עורך-דץ הוא בן־זכאי
 לאתר שלו ניסיונותיו גם אך בלוס־יאנג׳לס

הועילו. לא הצייר, את
 הוא ■שאיתם בארץ, הרפז שיל ידידיו

 כתבו כלתי־קבוע, קישר־מיכתבים מקיים
 כידי ארצה לחזור לו והציעו כך על לו

 של עניין רק ״זה העניין.״ את ״לסגור
 את אסדר ״אני לפניות. הוא השיב כסף,״
הס לא הפרשה אולם בסדר.״ יהיה הכל.

יותר. עוד הסתבכה היא להיפך, תיימה.
 בן- שמוליק משועבדים:״. ״אנחנו

 בבית־החולים אלה בימים המאושפז זכאי,
 ניתוח לצורך בתל־השומר, שייבא שם על

 המשותקות, מרגליו אחת ליישר ■בניסיון
 נבחרת עם יחד הארץ את לצאת התכוון
 מיש־ לסיבוב בכדורסל, ישראל ,שיל הנכים
 אנשי אך כחודשיים. בעוד בחו״ל חקים

 עליו לאיים הספיקו כבר ההוצאה־לפועל
 צו-עיכוב-יציאה-מדהארץ. נגדו יוציאו כי

 פקיד מסביר ברירה,״ אין כאלה ״במיקרים
נע החייב, הרפז, ״אריה ההוצאודלפועל.

 הצלחנו לא השנייה הערבה את לגו. לם
 היכול היחידי האיש הוא בן־זכאי למצוא.

 לפיכך כתיב־ד,ערבות. מימוש את להבטיח
)36 בעמוד (המשך


