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)31 מעמוד (המשך

 הימים, לאחרית שונות אידיאולוגיות דרות
 פיתרונות ביחד לגבש שעולה, לשתף יכולים

 ביחד ולהילחם ההווה לבעיות אמיתיים
 ומי משותף. חזון טיפוח תוך להגשמתם,

 מאבק תוך ביחד, נגיע אולי — יודע
אידי להגדרה מתמדת, והידברות משותף

הימים. לאחרית גם חדשה, אולוגית
 ישנות, הגדרות על לוותר עלינו כך לשם
חד הגדרות ולחפש הכלח, עליהן שאבד
 ושל היום של למציאות המתאימות שות,
מחר.

 שבינינו: הסוציאליסטים ישאלו אל־נא
 :אלא ?״ 1848ב־ מארכס קארל אמר ״מה
וה ?״ 1948ב* נולד אילו אומר היה ״מה

 אמרו מה ישאלו אל־נא שבינינו, ליברלים
 היו מה אלא הצרפתית, המהפכה הוגי

 של במציאות היום, אומרים יורשיהם
חובקת־עולם. מודרנית, תעשייתית חברה

 דינאמי שפלוראליזם מאמין אני
 תנועה של מהותה את תואם זה

 — 21ה* המאה סף על מודרנית,
כולו. כעולם אלא כארץ, רק ולא

חוזעוך לא הדיבור, וא
המיידיים. ליעדים ומכאן

 הרס סביבו זורע הוא מתמוטט. הליכוד
 דבר שכל באגדה מלך על נאמר וחורבן.

 היה סופו (וגם לזהב הפך בו נגע שהוא
של פאראפראזה לנו מראה הליכוד רע).

הופך בו- נוגע שהוא דבר כל זו: אגדה

 ה־ מן שנתיים לפני שהושלך המערך,
 רעיון לא השתקם. לא ובצדק, שילטון,

 מדיניות ולא חדשים, אנשים ולא חדש,
 רוצה הוא כך הוכה, שהוא כפי חדשה.
 הבורבונים שושלת כמו לשילטון. לחזור

דבר. למד ולא דבר שכח לא הוא בשעתם,  הוא המערך :אנחנו נשכח אל
 הזאת. הרעה כל את עלינו שהכיא

 הומצא לא שטח, כשום דכר, שום
שהת הוא המעיד הליכוד. על־ידי

כחומרה. אף ממשיך, הליכוד חיל,
 של קיומו עצם שלילת הדיכוי, הכיבוש,

 בדרום בצפון, ההתנחלויות הפלסטיני, העם
 זאת מנעו טופוגרפיות סיבות (רק ובמיזרח
בהן. התחיל המערך — במערב)

 המיליונרים בשם מיליונרים, של ממשלה
 אותה, הקים המערך — המיליונרים ולמען

המיליונרים. את שייצר גם והוא
ה השוביניסטי, החינוך החברתי, הפער

 שיל- בימי נולדו אלה כל — הדתית כפייה
המערך. טון

 כחירות. לקראת הולכים אנו
 הליכוד שהתמוטטות מאמין אני

אחריהן? יקום מה להקדמתן. תכיא
 רק אנחנו אין לומר: ויכולנו הלוואי

 גם אלא ומדינית, רעיונית אלטרנטיבה
ה את נקים אנחנו מעשית. אלטרנטיבה

הבאה. ממשלה
 לכך. הכישרונות לנו חסרים לא אמנם,

ה של בשולחן־הנשיאות מסתכל כשאני

 יכולה שזו בדעתי עולה הזאת, וועידה
דעה. לא לגמרי ממשלה להיות
 טוב יותר מועמד מכירים אתם האם

 האלוף־במי־ מאשר שר־הביטחון לתפקיד
מ יותר טוב שר־אוצר ז פלד מתי לואים
 מנכ״ל שהיה מי ארנון, יעקב ד״ר אשר

 אינפלציה היתה לא (בימיו מישרד־האוצר
 פעיל שמאיר לאוזני הוגנב !)ס/״סלז של
 ולתפקיד שר־החינוך, להיות רוצה היה
 ביתן דן שני, טוב מועמד גם לנו יש זה

 במישרד־ המחוננים חינוך על .(האחראי
 טוב שר־מישפטים להיות יכול מי החינוך).

 אמנון אילוךסורה, של המנצח מאשר יותר
 טוב יותר שר־חקלאות יהיה מי ו זיכרוני

 ומי גן־שמואלז קיבוץ חבר כהן, מרן
מ יותר שר־הרווחה לתפקיד מתאים
מרציאנו? סעדיה

 בצריכה עליה חושב שאני ובממשלה
 — האשה מעמד להבטחת שרה להיות
ל שר ודרוש קים. נעמי לנו יש והנה

 — במדינת-ישראל הערבי הציבור שילוב
 ואם צאדק. ואליר הוא הטבעי והמועמד

 שנים מזה — עצמי את להזכיר לי מותר
 שר־לענייני־ של תפקיד על חולם אני רבות

 השלום. לענייני שר המרחב,
 ראש־ תפקיד לגבי בעייה שיש .מובן

 אלא מועמד, לנו שאין מפני לא הממשלה.
מדי. רבים מועמדים לנו שיש מפני

 לא זה — מציאותיים נהיה הבה אבל
הבאות. הבחירות אחרי לא יהיה.

 הריאלי תפקידנו מהו כן, אם
ואחריהן? אלה בבחירוו^

 מאין חיוני והוא — תפקיד לנו יש
המערך. של מצבו בגלל כמוהו,

 להיות לנו חנו :לציבור נגיד אנחנו
 10 לנו תנו הבאה. הכנסת של המפד״ל
מנדטים.

 להיות לנו תנו :מינימליסטים להיות ואם
 כיצד ראו הבאה. הכנסת של אגודת־ישראל

 אר־ לה שיש נחושת־החלטה, סיעה יכולה
 מצעה את לכפות מנדטים, בעה־חמישה

 הכלב לא :זאת רואים כולנו הממשלה. על
בכלב. מכשכש הזנב בזנב, מכשכש

 מועצת־גדולי־תורה לנו תהיה
 והצדק השלום גדולי מועצת משלנו.

 חסר־ למערך תספק היא ההכרתי.
הרע השידרה עמוד את העקרונות

והמדיני. יוני

האדני אנעו׳
 להם קורא שאני אנשים על אחת מילה
או השונות, שבמיפלגות האליבי״ ״אנשי

מבפנים״. ״נאבקים שהם הטוענים תם
 שומע אני הזאת. המנגינה את מכיר אני
 היא לאן יודע אני שנה. 40 מזה אותה

בעליה. את מובילה היא לאן הובילה,
 במפ״ם, העבודה, במיפלגת אנשים יש

ו יפים דברים המשמיעים בר״ץ, בש״י,
 רק !מבפנים נילחם ״הבה לאוזן: נעימים
להשפיע!״ אפשר בפנים
ה טיב ומה מי, על כאן משפיע מי

? השפעה
נוח תירוץ מהם לרבים זה אין האם

ה משני וליהנות הקערה, ליד להישאר
 ולהשמיע זימרי מעשי לעשות ז עולמות
 של השכר תמורת פינחס, של נאומים
? פינחס
 טוב. רצון יש מהם שלרבים יודע אני

הכי בשני אליבי אליבי. אנשי הם אבל
 האליבי את מספקים הם אחד מצד וונים.

הקלו בדרכים הממשיכות למיפלגותיהם,
ה לציבור אומרות בעודן הישנות, קלות
 הצביעו כאלה, גם לנו יש הנה, טוב:

 לחלק אליבי מספקים הם שני ומצד בעדנו.
 להצביע לו ומאפשרים הטוב מהציבור

ועקרונות. מצע חסרות מיפלגות בעד
 זה מכפנים״. ״לשנות אי־אפשר

 יכול השינוי פעמים. עשרות הוכח
 תנועה באמצעות מכחוץ, רק לכוא

 כדורים, דכרים האומרת לוחמת,
 רגע, של לפופולריות פוזלת שאינה

 את לכפות כדי חזקה די ושתהיה
המערך. על מצעה
 לכוח, לקולות, זקוקה היא כך לשם

 למיניהם אנשי־האליבי של ומיקסם־השווא
זאת. בדרך חמור מיכשול הוא

 של הודעה בעיתונות התפרסמה היום
 במילים אותנו התוקפת אלוני, שולמית ח״כ

 בסימפוזיון הופעתנו בשל ביותר בוטות
ש אומרת היא בוושינגטון. ניראאוטלוק

 הפלסטינית. האמנה שינוי על וויתרנו
 אליאב, לובה של שהצללים אומרת היא
הצל עם נפגשים אמרי ואורי פלד מתי
אש״ף. מנהיגי של לים

אלי לובה ז אלוני הגברת צללים, אלו
בסימ עוד זו כוזבת סיסמה על השיב אב

 שם הושמעה היא ניו־אאוטלוק. פוזיון
 ממשלת־ של השכירים הסוכנים על־ידי
האמרי היהודיים העסקנים בקרב ישראל
קאיים.
 שליחיו חמאמי, סעיד האם ו צללים אלו

 בלונדון, אש״ף ונציג ערפאת יאסר של
 בית- של בחדר לראשונה נפגשתי שעימו

צל? היה שנים, חמש לפני לונדוני מלון
שרצ העיראקיים, הסוכנים האם

ל אותו חו ל ג  עמי, פגישותיו כ
? צל הרגו
נפג אנחנו שעימם אש״ף, אנשי האם

 עמדות את לשנות כדי שנים, מזה שים
 צללים? הם ישראל, עמדות ואת אש״ף

 הם מי ואת אלה, הם דיבורים מין אלו
? משרתים

מעזשנים מלוחים דגים
 116)1 על לדבר רגילים האנגלים

מעו מלוחים דגים הם אלה .1ה161ז־11125
 כאשר מאד. חזק ריח להם שיש שנים,
 הנעזרים שומרי־החוק, מפני נמלט פושע

 מעושן מלוח דג מורח הוא בכלבי־גישוש,
 ריח את יאבדו שהכלבים כדי השביל, על

עקבותיו.
 הוא מעושן מלוח דג בפוליטיקה,

 את להסיח שנועד כוזב, עניין
 עקכות את ולטשטש דעת־הציבור

האמת.
ה בימים שנולדה הפלסטינית, האטנה
 הוא הפלסטיני, העם של ביותר שחורים
 דוחים שאנו מאליו מובן נפסד. מיסמך

 במיסמך נשתמש לא אך וכל. מכל אותו
ע כדי זה ו נ מ  עם לשלום משא־ומתן ל

 שהוא ההנהגה באמצעות הפלסטיני, העם
אש״ף. לעצמו, קבע

 דף לפתוח האמריקאים החליטו כאשר
 לא ברית־המועצות, עם שלום של חדש

 תחילה תכריז הקרמלין שהנהגת תבעו
 הקומוניסטי, הסאניפסט ביטול על רישמית
 ד,מהפיכה חזון על ויתרה כי שתצהיר

ל אל-סאדאת אנוור בא כאשר העולמית.
 רישמית לבטל ממנו תבענו לא ירושלים,

 שנתקבלו חרטום, של הלאווים שלושת את
 מחר יבוא ואם בתפקיד. קודמו ביוזמת

 למשא-ומתן כתנאי וידרוש, עראפאת יאסר
 רישמית תודיע ישראל שממשלת עימנו,
 — האלוהית ההבטחה את מבטלת שהיא

מצ מנהר הזאת, הארץ את נתתי ״לזרעך
 נצחק — פרת״ נהר הגדול הנהר עד ריים

 רישמית שנבטל ידרוש אם וגם בפנים. לו
 שבה ,1942 משנת בילטמור תוכנית את

 ארץ־ישראל הפיכת היא מטרתנו כי נקבע
יהודית. למדינה כולה

 לנהל עלי תטיל ישראל מדינת אם אבל
 אני הפלסטיני, העם עם לשלום משא־ומתן

 סעיף בחוזה-השלום לכלול מראש מתחייב
ו ההצהרות המיסמכים כל כי יקבע אשר

 את הנוגדים הצדדים, שני של האמנות
ומבוטלים. בטלים הסכם־השלום,

 המעושנים. לדגים גניה הכה
 המחפשים אותם כחם ישתעשעו

לאי■ תירוצים האדמה לפני מתחת

 והקיד־ השלום למחנה הצטרפותם
 אידיאלים של רוממותם כעוד מה,
כפיהם. אלה

היקבית התקנה
האוכ היא מי דברינו? מייועדים למי

הבאות? בבחירות נפנה שאליה לוסייה,
 אחד כל נתן זו, שאלה עלתה כאשר
ל — אחרת תשובה מאיתנו כ  התשובות ו
הי הגנה זה מה למדתי בצה״לנכונות.
 היא כיום שלנו המשימה קפית.

הכיוונים. מכל היקפית, התקפה
 כי הרואים מפ״ם, מתוסכלי אל נפנה

ו המערך, של בביצה אובדת מיפלגתם
ה למען נפעל אלינו. בואו להם: נקרא

 שיוויון שלום, — חונכתם שבהם אידיאלים
ואחוות־עמים.

ו מיפלגת־העבודה, מאוכזבי אל נפנה
 תקנה אין הזאת למיפלגה להם: נאמר

 שיכוון כוח, ונקים אלינו בואו מבפנים.
מבחוץ. — אותה גם וידרבן
 להם: ונסביר ד״ש מיואשי אל נפנה
באמ יבוא לא בו, חפצתם אשר השינוי,

 מהבעיות. והתחמקות תרופות־פאטנט צעות
 האתגרים עם ביחד ונתמודד אלינו בואו

השינוי! את נושאים אנחנו הגדולים.
 ונקרא ,שכונות־ד־,מצוקה בני אל נפנה

 בבגין בחרתם אתם !ונילחם בואו. :להם
 ואת מי את רואים אתם עכשיו ושוב. שוב
 ההתנחלויות בין קשר יש בגין. מייצג מה

 התותחים מחיר בין קשר יש מצוקתכם, •ובין
החמאה. ומחיר

 בישראל הערבי הציבור אל נפנה ואנחנו
 משיתוף־ד,פעולה תתייאשו אל לו: ונאמר

 הבה הזאת! בארץ וערבים יהודים בין
 שני בני בין השיוויון למען יחד נאבק

 ישראל בין השלום ולמען בישראל, העמים
פלסטינית. ומדינה

!יעבור לא הפאשיזם
 ואני גדול, פחד בלבי מכרסם — ולבסוף

אותו. להשמיע חייב
 של החדות ובאוזניו בגרמניה, נולדתי

הצלילים. את קלטתי ילד
 היחידי היהודי הייתי שנה חצי■ במשך

 שיל־ תחת תלמידים, אלף של בבית־ספר
ארצה. שבאתי עד היטלר, של טונו

צלי דומים, צלילים אוזני קולטות היום
בראשי. אדומות נורות המדליקים לים

 בארצנו. נשמעים פאשיזם של צלילים
 תת־אדם״. מחייה״. ״מרחב אדונים״. ״עם

 ״אתה ״התנחלות״. ואדמה״. ״דם ״תחייה״.
 חמישי״. ״גייס הפנימי״. ״האוייב בחרתנו״.

נגדנו״. כולו ״העולם אש״ף״. ״סוכני
מתר ואני האלה, המילים את שומע אני

המקורית. לשפתן בחזרה אותן גם
 הצלילים נשמעים היכן יודעים אנחנו

לממ מחוץ — אותם משמיע ומי האלה,
בתוכה. גם אבל שלה,

 המערך :סיוט עול-ה עיני דגגד
 חסר כלתי־משוקם, לשילטון, יחזור
 ודרך, מנהיגות חסר וחזון, מעוף

ש כפי וכושל, ומושחת מעוכש
הצי כו ימאס זמן־מה ואחרי היה.
 מן שוב אותו וישליך שנית, בור

 ? אז הציכור יפנה מי אל השילטון.
 קיים יהיה לא שהיה, כפי ,הליכוד,

 כל שעם הליכוד, כמקום עוד.
 ככל הוא הרי ומיגרעותיו שגיאותיו

 דמוקרטית, השקפה כעל זאת
 הפאשיס- האלטרנטיבה אז תקום
 והתחייה, גוש-אמונים של זו טית,

 הרם קצוכר, כני שרון, אריק של
שמיר. משה כהנא,

 אין לאומית. מחלת־רוח הוא הפאשיזם
 ה־ אדם שאין כשם מפניה, ד,מחוסן עם

 נסיבות יש אבל מחלת־רוח. מפני מחוסן
התנ את מכשירות יחד, בהצטרפותן שהן,
הזאת. המחלה להתפרצות אים

 את.ה־ מאבדות שיכבות־ד,מצוקה כאשר
 כאשר הוגנת, לרמת־מחייה להגיע תיקווה
הדמו המוסדות מן מתייאש כולו הציבור

 יוצרת לאומנית הסתה כאשר קרטיים,
 היצרים כאשר והשפלה, סכנה של תחושה

 גוברים ופחד שינאה של הפרימיטיביים
 ב־ מצלצלים אז — והתבונה השכל על

פעמוני־האזעקה.
ונוצרים. הולכים כאלה תנאים
 להקים עלינו זאת. למנוע הוא תפקידנו

הישראלי. הפאשיזם מול קיר־הברזל את
המת האחרת, ישראל את להקים עלינו
 — הדמוקרטית שוחרת־השלום, קדמת׳

ותוחלת. תיקווה כל יאבדו שההמונים לפני
לשל״יי תחליף אין

לנאום מקשיבים ועידת־־של״י צירי
חרבה...״ על החיה המבוצרת, המנותקת, המגומדת, השלמה, אוץ־ישראל של הגיטו חזון מול
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