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לאומני! ראשיעירייה בה ייבחר אם ירושלים על ירחם אלוהים

י ו ק ק ל ו ק ל
בלהי־רגיל. דבר זד. במאמר לעשות מתכונן ני

ג  בעיר עירונית׳ במילהמת־בחירות להתערב עומד אני \
תושביה. עם נמנה שאיני

 בעד להצביע עיר אותר. לתושבי לקרוא עומד אני
 אמר לא אף שנים ׳ושבמשך המושבע, באויבי הנחשב אדם

שלום. לי
קולק. לטדי מתכוון אני
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ולעיר. לאייש יחסי על במה!מילים שאקדים מוטב ולי {0י

 והלאה, ׳50,-ד שניות •מראשית ארוכות, שנים במשך
זה. ושבועון קולק יבין !מרה מילהמד. נטושה הייתה

 לא הוא ראש־הטטשלה. ׳מישרד מנב״ל אז יהיה קולק
 יועצו גם אלא בן־גודיון, דויד של נאמן משרת דק היה

ואיש־אמונו.
 כאותה איש־המפתח מולק היה זה כתפקיד

 כצילו שחיפו צעירים, עסקנים של קטנה קכוצה
 שיל■ מעין כארץ להשליט ושכיקשו ״הזקן״ של

טון־יחיד.
 את שבללה זו, קיבוצה ישל קיומה את חשף הזה העולם

 אחוד הראל, איסר קולק, טדי פרם, שימעון דיין, משה
 בגון בשמות להם קראנו ואחרים. ידין ייגאל אבירואל,

 ״ביטחו־ ״ביצועיסטים״, הצללים״, ״ממשלת החצר״, ״נערי
פרטוריאנית״. ו״גוורדיר, ניסטים״
 שהארץ עד ומסוכן, ׳ממושך עקשני, ׳מאבק ידרוש הייה

 ״העסק־ חומרתה. את והבינה התופעה בקיום הודתה כולד.
 ולבסוף ומיבצע־סיני, שרת משה פיטורי ת־ליבון, יופרש ביש״
 בהדרגה, שייכנעו, איליה יכל — רפ״י והקמת ׳מיטא״י פילוג

 בעילת ׳ושאינה כזאת, קבוצה קיימת שאכן המפקפקים את
מובהקת. דמוקרטית גישה

 הקבוצה מחוברי במה כי מכן לאחר גילה עצמו ׳בן־גיוריון
 צבאית הפיכה בארץ לחולל ההזדמנויות באחת לו הציעו

 זאת גילה הזה העולם באשר שליו. דיקטטורה ולהקים
 טדי היה בן־גוריון, של אישורו לפני שנים כמה לראשונה,

שפלה. בעלילה דברינו את שהגדיר הראשון קהלק
 מילחמת־חיורמה ״׳קבוצתוד,צעירים״ ניהלה השנים ׳במשך

 ביקש בגץ, מנחם ושנה לפני שגילה ׳כפי הזיה. העולם נגד
 על־סמך ׳אותי לעצור יועציו׳ עצת פי על בן־גוריון, דויד אז

 ׳שירותי־ על המימונה הראל, איסר מפוברק. ביטחוני אישום
 עליונה עדיפות אז העניק כי בינתיים גילה הביטחון,
 ״האוי״ב את ראה הוא שביו הזה, העולם ׳נגד למילחמה

המיישטר״. שיל 1 מס׳
 שלא מילים הרכה כתבנו השנים כאותם

 עלינו אמר הוא קולק. טדי של לעיניו נעמו
לאוזנינו. נעמו שלא מילים, הרכה
 טדי בין נלהבת ידידות אין כי להסיק ניתן זה מכל

 קולק טדי על לכתוב עומד שיאני הדברים וכי וביני, קולק
עיוורת. כידוע, ׳שהיא, — היוקדת האהבה פרי אינם

 לירושלים אהבתי הרי ׳בחסר, לוקה לקולק איהכתי ם
בהפרזה. ■לוקה 1\ הזאת. העיר את אויהם אני

 בה שינים. 44 מזה ביה חי אני אנוכי. תל־יאב״ב איש
 חיי. של הגדולות החוויות מן רבות התרחשו בה גדלתי.

 חש .אני הקטנה בתל־אביב פינה וכל בית כל מכיר אני
חיי. מנוף הם !כיעורה סיגניונה, אופייה, חיוה. דופק את

אוהב. אני ירושלים את אולם
 וההדים סימטותיה את הזאת, יבעיר אבן כיל אוהב אני

 ואת הריחות את ישעה, בכל המשתנה האור את לה, סביב
 המוארת, בחומה מסתכל כישיאני בלילה, לפעמים, הקוליות.

 ׳ואיני מימש, מתכווץ לבי הדורמיסייון, בגג ואו בכיפת־הסלע
שלי. בעירי לעולם !בה אחוש שלא התרוממות־יריויח מין יחיש

 הייתי בכינמת, כיהנתי ׳שבהן השנים שמוטה ׳במשך
 היה בעיני, בשבוע. ימים שלושה במשך ירושלים תושב

ה עוגמתיהנפש המפרכת, לעיבודה העיקרי הפיצוי זה
ההיא. בכהונה כרוכים שהיו המתמיד, וילתיסכול תכופה

י ירושלים, את אוהב אני פ א כ י ה  — ש
 יופייה על שהיא, כפי אשה אוהב שנכר כמו

וגופה. נפשה ופגמיה,
 עיר מין מעלה״, ׳שיל ״ירושלים איזושהי אוהב איני

 ירושלים את אוהב אני ׳מאובקים. בספרים הקבורה מופשטת
 והלאומיים התרבותיים רבדיה על ;חיה ירושלים מטה, שיל

ה אבניה והישראליים, הכנעניים שרידיה על השונים;
 התורכית, החומה ושיערי הצלב׳ניות כנסיותיה רומאיות,

 ;וכיפו׳ת־בתי־הכנסת ומיגדלי־הכנסיות צריחייהמיסגדים על
 שלל ■על — ובעיקר הארמני; והרובע ׳מאה־שיערים על

 אני ׳והלאומים. הדתות כל בני ירושלים, שהם בני־האדם
אוהב ואני ערבית, שהיא מפני הערבית ירושלים את אוהב

 — זיו גם זו יהודית. שהיא מפני היהודית ירושלים את
ירושלים.

 ■שיל בירושלים התיקוויה את להחליף בכנסת הצעתי יפעם
 לקרוא כיצד בן־גוריון שאלני אילו המדינה. כהימנון זהב,

 הקדשתי ירושלים״, ״מדיינת לה לקרוא מציע הייתי למדינה,
 להקים התוכנית נגד לימילחימה בכניסת ארוכים חודשים

 בהצלחתי מתברך ואני הר־הצופים, על קומות 14 בן מלון
 אחרים. רבים בהישגים מאשר יותר זה ,במאבק

כירושלים. לכי אך כתל־אכיב, יחי אני
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ק אם ר השאלה. הנה זו? לירושלים טוב זה קו
 קולק. ראש־העירייה על ביקורת למתוח ׳מאד יקל י 1

קרו לעיתים מצטיין. מינהלן מלהיות ׳רחוק שהוא אומרים
 הזוועות מן לכמה באחריות ניושא הוא גם־ירוח. הוא בות
 חיסול העיר, ל״עיבוי״ עריימוית־וד,שיכונים — ירושלים שיל

מחיי הוגה הוא המיפילצתיים. מגרדי־השחקים הריר,צופים,

ק טדי ל חדש איש החדש, בתפקיד :קו

 לעיר — !ירושלים — ירושלים הפיכת על מחרידות שבות
 פעם, הדתית. לכפייה רבות פעמים ניכנע הוא תעשייתית.

 אותי גררו זו׳ כפייה נגד הפגנה ׳בראש שעמדתי בשעה
העיר. במבואות הכביש על השוטרים

ך ירו עיריית בראש קולל״ לטדי יחסי א
 מיד־ מאז הקצה אל הקצה מן השתנה שלים,
ששת־הימים. חמת

 זו שלא אדם — חדש קולק טדי לי נתגלה לפתע
 דעתי על עולה היה לא ישיגם !אלא הכרתיו, שלא בילבד
קיים. שהוא

 שיש אדם פצעים. לרפא היודע אדם טאקט. בעל ׳אדם
 הכבושה, האוכלוסיה שיל ולדחשי־חלב עמוקה רגישות ליו

והח׳שדנ״ת. העויינת
כן־אדם. שהוא כן־אדם — בקיצור

 ביחסי־ המצטיין ׳בארץ היחידי העסקן קולק טדי אין
 הפרסים *שהדיינים, בעוד אך ובתעליולי־פירסום. ציבור

 ולרוב עצמם׳ לטובת זה בכיישרונם משתמשים והתמירים
 בכישרונו משתמש קולק טדי הרי בילבד, עצמם לטובת
עצמו. על שקיבל המשימה לטובת בעיקר זה בשטח העילאי

 והממולחים הספקניים המדינאים מן כמה עם דיברתי
מעשי על לעמוד כדי לירושלים שבאו בעולם, ביותר

 כמה כעבור ממנה !ושיצאו הישראלי, הכובש ש,ל הזוועה ,
 קולק שטדי — אחד בדביר לפחות משוכנעים כשהם ימים
 ירושלים את אוהב אכן הוא וכי עריץ, אינו כובש, אינו

דיכם. את ככש הואאהבת־אמת.
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 מצבה היה מה דעתי על מעלה בישיאיני נחרד ני
י כמשך העירייה, בראש עימד אילו כיום, יררשלים שיל <

 רודף־קאריירה, דמגוג שיגרתי, עסקן האחרונות, השנים 11
לאומית. לעסקנות קרש־קפיצה ׳בתפקידו רואה שהיה

 המיזרחית, ירושלים את ״לייהד״ נסיון נעשה אילו
 ■בימים תמיר, שמואל שהציע עברי(כפי שילוט עלייה לספות

 להתפלל יוחזר״), לא משוחרר ״ישטח הסיסמה יאת שיהפריח
 כיפ׳ת־הסלע על המדינה דגלי אית להניף בהר־הבית,

 הלכזז הסיפוח את לבצע בקיצור: אל־יאקציה, ומיסגד
ולמעשה.
 מיטעג׳ בה ׳מתגלים כאשר גם רגועה, ירושלים כיום

 התפרצזיוח מונעים הערבי הציבור ראשי חוימר־׳נפץ.
 ביוב כמו מחולקת נשארה העיר אמנם, מדי. חמורות

 וסו׳בלניוח חדדי כיבוד של רבה ימירה מתוך אך הראשון,
הדדית.

 חמאם; כאשר וטיפוח, כיבוש שד כתנאים
בעי עדיין והישראלי־פדסטיני הישראלי־ערכי

 היד שאפשר כיותר הטוב המצב זהו צומו,
דו. ודהתפדד דקוות

 בעיר לסעור יכלו המחויטות אחרת. להיות היה יכול זה
 או להבעיר יכלו ההתנקשויות התנגשויות הפגנות, הנצח.

 להיויו יכלה ירושלים בוערים. צמיגים כימו רחובותיה,
 תשומת מרכז הפלסטיני. המרי מוקד מאח, בחזקת רמאללה

הבינלאומית. הלב
 חערביוו שהאוב׳לוסיה מפני לא שוטח? המצב מדוע

 מפג ולא לא. ׳בהחלט הכיבוש. עם השלימה ירושלים של
 שקול מפגי אלא מיוגית־לב. או ■שפלת־רוח ׳נכנעת, שיחיא

 להשכי הרוחות, את להרגיע הניגודים, את לרכך ידע
וסובלנות. סבלנות ש׳ל אווירה

 א במוקדם דנצח. דהימשך יכול זה אין
 ירז בעיית את לפתור צורף יהיה כמאוחד,

 עימד לחיות יוכלו תושכיה שכל כצורה ישלים
 ארוכוח שנים 11 שכמשך העובדה עצם אך

 התפוצצות אירעה לא חומר־נפץ, טעונות שהיו
קול? של הישגו זה הרי — כירושלים רבתי
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העתי! :לעיקר ומכאן והסביר. הקדמה דברי כאן ד

 הישראלי־מצז השלום אחרי השלום. דרך על עלינו ?
ישראלי־סלסטיט ׳השילום ישראלי־סורי שלום לבוא מוכרח

 הפטאטו שינוי כלי יקום לא כזה שלום
 שיום כעולם אחד ערכי אין כירושלים. הקיים

לישרא? בולה ירושלים של סיפוחה עם להשלים
 שישרא לירושלים׳ פיתרון ומחפש מגשש כולו העולם
 מתיבה כלליים, בקווים עקמו. להשלים יוכלו ועמי־ערב

 בל כעיר, מאוחדת תישאר ירושלים זה. פיתרון בהדרגה
 ואחו יהודיית -►אחת עיריות שתי בה תהיינה מחיצות.

 העי מן חלק משותף. עירוני מיבסה־גג תחת — ערבית
 בגד קשור ולחיות ערבית, לריבונות לחזור יצטרך

 לאיסלא הקדושים המקומות על וברצועת־עזה. המערבית
ערבי. דגל להתנופף מוכרח

 הלט והגשמתו בזה, עדין פיתרון של השגתו
 ש עילאית מידה מחייכות כשטח, למעשה
 ריפו סבלנות, הזולת, לרגשות הבנה טאקט,

והתאפקות. עצמי
 יעפו אילה קריטיות ׳שבשנים הדבר חיוני כך ■משום

אלזע בתכונות המחונן אדם ירושלים עיריית בראש
 בכ גדול ברוב קולק, טדי של בחירתו דרושה לכן

הסוטר׳ התוקף מירב את למעמדו להיקנות כדי ׳האפשר,
 עתו ייבחר אם ירושלים עד ירחם אלוהים

לאומני! דמגוג
 המיפלג העסקנים בכל לבחור שיש הידבר פירוש אין

 כ< יכול למועצת־ד,עירייה קולק, אחרי המזדנבים תיים,
 (איל להשקפתו. ביותר הקרובה ברשימה לבחור אחד

 יעקוו ד״ר בידידי בוחר בוודאי הייתי ירושלמי, חייתי
 האוצו מנכ״ל שחיה מי שיל״י, רשומת בראש העומד ׳ארנון,

 תחושו בעל אמיתי ליברל כמוהו, מאין נבון אדם —
עמוקה.) סוציאלית

 לגייג יש כראש־העירייד. קולק שיל חיזוקו למען יאך
תמיכה. של הבעה בל מאמץ, יכל קול, כל

כילכד, ירושלמי אינטרס שד צו עוד זה אין
עליון. לאומי אינטרס של צו זהו

 נשאילוט הקיבוצים, באחד בשיחה •טניס, לפני עם, ךן
 ירושלים. בעיית פייתדון על ■לדעתי
 ועישרה מעוררת היא מזיו. קשה בעייח ״׳אין אמרתי:

 תארו אבל כערבים. יהודים כולנו, בלב ■ביותר עמוקים
 כל על גמור הסכם הושג שיבזועידת־,שילום לרגע, לכם,

 הערבי, והעולם ישראל בין ועומדות התלויות הבעיות
 אחת בעייה ורק הפלסטיניים, בפליטים וכלה בגבולות החל

 תשברו אז האם ירושלים. פיתרון: בלא נשארה ויחידה
 כדי במילחמת־נצח, ותסתכנו השלום את תסכלו הכלים, את

?״ בירושלים כלשהו חלק הערבים מן למנוע
 למצג מתקרבים אנחנו כיום בדיוני. כמדע נשמע זה אז

זו. שאלה על בל״בו, אחד, כל י׳ענזדנא זה.
 די נראה לפן התשובה. תהיה מה כרור לי

העירייה' כראש דרוש קולק טדי בי




