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 הוגשה ואחר־כך ועוגות, קפה הגישו חינניות תאילנדיות
 מפ״ם. ומנהיגי העיתונאים לעשרות הטעימה אמחת־הצהריים

 כדי כלי־התיקשורת, נציגי את הזמין במערך הזוטר השותף
 העיתונאים וצעירים. ותיקים אישי״המיפלגה, את לפניהם להציג
 ואחרים חזן יעקב פדר, נפתלי שמטוב, ויקטור נאומי את שמעו
 נערך האלה, הימים כמינהג תמימות. שעות חמש במשך

 באולם הוגשו והעוגות הקפה ״דיפלומט״. במלון האירוע
 ״פרזידנט״. באולם הוגשה ארוחת״הצהריים ואילו ״קונסול״,

 משותפת הצעת־חוק הגישה אלה שבימים גרוסמן חייקה ח״ב
נעדרה. העברית, הלשון להגנת (התחייה) שמיר משה ח״פ עם

העם
היה שלא זוואו־ץ־

 שכיס שלוש תוך
 — הוצאה או — יצאה

השלום מן הכשמה
לאו יום־חג להיות היד. יכול זה

יום־העצמאות. כמו כימעט ד,
 ביו־ החשוב המאורע היה זה כי

 הרגע 'מאז המדינה, בתולדות זר
 באולם בן־גוריון דויד עמד שבו

 על והכריז בתל־אביב ;מוסיאון
המדינה. זקמת

 שלוש זה למאורע מלאו השבוע
 באיז־ אף צויין לא והוא — שנים

ביותר. הקטן כור
 זה ההיסטוריה. פנפי משק

 .1977 בנובמבר במוצאי־שבת, זרה
 בנמל־התעופה נחת מצרי זטום
 עצי המראה בלוד. בן־גוריון •ויד

כחלום. היה זו
 אל נצמדו ישראלים מיליוני

 ד,מאד את ודאו הטלוויזיה זירקעי
 נפת־ המטוס דלת שלא־ייאמן. ־ע

 הגדולה מנהיג הופיע בפתח זה.
 אל- אנוור הערביות, שבמדינות

 הרי־ צה״ל של החצוצרות שאדאת.
 הכבש, על עמד והוא לכבודו, נו

 כבוד- אומר וכולו מרצין, קפוא,
היסטורית. ותחושה נצמי

 במשך עקב כולו עם־ישראל
 של צעד כל אחרי ימים שלושה
 ב־ אל־אקצה, במיסגד — זאורח
 לא מעולם בכנסת. ושם, יד זוסד

כ בצורה כולו הציבור זשתתף
הש כדי עד אחד, במאורע זאת
בארץ. החיים כל בתת

 בפיג׳מות יצא ישראל שעם מאז
 במוצאי לרחוב, ־בכותנות־לילה

 לרקוד כדי מ,947 בנובמבר 29ה־
 החלטת לשמע התלהבות מרוב

 הארץ, חלוקת על עצרת־האו״ם
 ל־ זה כמו שחדר אירוע היה לא

הלאומית. התודעה ניבכי
 השבוע ניצחה. כהן גאולה

 300 לפני קרה שזה נדמה היה
שלוש. לפני ולא שנים,
בכנ לאירוע ציון שום היה לא
 להזכירו, י טרח וייצמן עזר רק סת.

לממ אי־האמון הבעת על בוויכוח
 עם חוזדדהשלום על שחתמה שלה

 ואנשי הממשלה דובר מצריים.
כלל, המאורע את ציינו לא הליכוד

 לרעה, השלום את הזכירו אך אלא
ה כלכלת על המוטל נוסף כנטל

אישי). יומן (ראה מדינה
 מצאה לא הישראלית הטלוויזיה

 הדקות את מחדש להקרין לנכון
 נישמת־ את שעצרו ההיסטוריות,

כאי התאריך על עברה היא העם.
היה. לא לו

 מתנגדי- עתה שולטים בליכוד
 רשות־ לגבי הדין והוא השלום,

 הנוכחיים ראשיה שכל השידור,
מ הקיצוניים השוליים עם נמנים
ניצחה. כהן גאולה ימין.

 אי־ :לאמר יכול אופטימיסט
לנורמלי סימן הוא התאריך ציון

 כי עד השתרש, כה השלום זציה.
המייוחד. לציונו תמריץ עוד אין

 שונה מסקנה יסיק פסימיסט אך
 קצרות שנים שלוש תוך לגמרי:

 מן הנשמה — הוצאה או — יצאה
ה צידו אלא נותר ולא השלום,

טכני.

השטחים
ש־ווו1 גגד אש

 המימשל שר האיוולת
אש״ף!7 שווה הצבאי

הערבי הזהב 7מכ יותר
 מדינת־ עמדה לא רב זמן מזה
 של קטלני כה מטר תחת ישראל

 בשבוע כמו אמיתי עולמי גינוי
שעבר.

 ישראל של האוהדים גדול גם
 הדבר עם להשלים מוכן דיה לא

 מירקעי- על אותו ראו שמיליונים
 חיילים :עיניהם במו הטלוויזיה
 ובנערים, בנערות יורים ישראליים
נשק. בלי המפגינים
 ניסה לשווא צלפים. יריית
 מוחו את לבלבל הצבאי המימשל

 בעליל שנראו בטענות העולם של
 פקודות הוצאו שלא כשיקריות:

חד שיטה ננקטה שלא חדשות,
חיי על רק הגנו שהחיילים שה,
).42—43 עמודים (ראה הם.

ב שצולם התעודי, הסרט שפת
הב ששילטונות־הצבא .׳מבלי מקום
 היה לא ברורה. היתה בכך, חינו
 תמונות״, של ״צירוף שום כאן

מוט ״רושם כביכול, יצר, אשר
 עדי־ לפי הצבא. שטען כפי עה״,

עמדו מוסמכים, ישראליים ראייה

 מטווח- הרחק הגגות, על היורים
 יריות־צל־ במפגינים .וירו פגיעה,

הנחייה. פי על בודדות, פים
 אכן ברגליים הפגיעות דיוק
 של מלאכתם היתהיזאת כי מוכיח
 במי שהובאו מיקצועיים, צלפים
למקום. ייוחד

 :בנקל הדבר את לבדוק ניתן
 הסרט של מחדש הקרנתו על־ידי
 ושחוק־ האמריקאים עבור שצולם

הישראלית. בטלוויזיה רן
 מן מנוס אין הכסילים. ־־ אלון?
 את שהפך — מישהו כי המסקנה

 לתואר סביר למועמד בכך עצמו
 פקודה הוציא — אלוף־הכסילים

לה כדי המפגינים, ברגלי לירות
ולהרתיע. עניש

מוד המחליט לדרג היתד. אילו
 היה העולם, לרחשי כלשהי עות

בינ זעזוע יעורר הדבר כי מבין
 העולם אין חסר־תקדים. לאומי
 יריות מקום בשום לסבול מוכן

ותלמי תלמידים על חיילים של
מיי כשהם גם בלתי-חמושים, דות
 שיש יודע העולם אבנים. דים

אח אמצעים של רב מיגוון כיום
 ב״ החל — כאלה למיקרים רים

קטל פגיעתם שאין כדורי־גומי;
 ומטחי" ברימוני־עשן וכלה נית,
מים.

 הצבאי המימשל ראשי היו אילו
יכו היו לא אש״ף, של שכירים

 יותר מזיקה החלטה לקבל לים
 ימים כמה במשך למדינת־ישראל.

 שלא תעמולתי הישג אש״ף השיג
 של האיוולת כי נראה בפז. יסולא

 בגדה הישראלי הצבאי המימשל
יו — לאש״ף — שווה המערבית

הערבי. הזהב מכל תר

ת ו ג ל פ י מ
ראשונים !צעדים

 7ש הראשוגים צעדיו
 לקראת וייצמן עזר

 החדשה מיפלגתו הקמת
היטב מחושבים היו א7
מים־ להקים רצה לא וייצמן עזר

המקו מן שכמה אף חדשה. לגה
לע עליו לחצו ביותר אליו רבים
 לסרב. ונטה וייצמן היסס כן, שות
 דה־גול שארל להיות התכוון הוא

 כמה בשקט להמתין הישראלי,
 יקרא שהעם עד בקיסריה, שנים

ה כישלון אחרי יאוש, מרוב לו
 (העולם יחד גם והליכוד מערך

).2252 הזה
 1דעתו את שינה מה

 שט- כאדם וייצמן נהג השבוע
 רשימה להקים עימו וגמור נוי

הצ הוא הקרובות. לבחירות כבר
 בכנסת, ממשלת־הליכוד נגד ביע

 תשד מוקד אותו שהפכה בצורה
 הודיע הוא הלאומית. מת־הלב
 הטלוויזיה, מירקע מעל פומבית

השבו הצפייה של בשעת־חשיא
רשימה. להקים עומד הוא כי עית,

ב מלווים צעדיו היו זאת בכל
תמוהים. סממנים כמה

 התמיהה ז כחוץ או בפנים
 בגישתו קשורה היתה הראשונה

תנועת־החרות. אל
רשי יקים הוא וייצמן: הודיע

 ב־ מחרות, יסולק אם חדשה מה
ההצבעה. עיקבות

 תנועת־החרות אם תמוה. היה זה
 מדוע — נגדה להצביע ויש שוגה

 ואם בה? להישאר וייצמן משתדל
 חדשה, מיפלגה להקים החליט
 זו בהחלטה זאת מתנה הוא מדוע

 בתנו־ בלשהו מוסד של אחרת או
? עת־החרות

 לווייצמן יעץ מישהו כי נראה
מחי רשמית שיסולק עד להמתין

 יעניק שהדבר תיקווה מתוך רות,
 כן, אם כלשהו. טכסיסי יתרון לו

 מאוד. מפוקפקת עצה זאת היתה
 לחרות, להשתייך כבוד זה אין

 ממנה. מסולק להיות כבוד זה ואין
 חדשה, מדינית לדרך היוצא לאדם

כבוד. מוסיפים אינם אלה טכסיסים
ה ממשלת נגד שהצביע אחדי
פרש אילו נאה זה היה ליכוד,

 מן שלו, ביוזמתו ביום, בו וייצמן
 את ממנה הסיר שהוא התנועה
אמונו.
ה גם אלי:״ - לדגל ״מי
למדי. תמוהים היו הבאים צעדים

 לצאת המבקש וייצמן, כמו לאדם
 חדשה, מיפלגה בראש הציבור אל
אפשרויות: שתי יש

פר בשיחות בשקט, להרכיב !•
המשק אישים של רשימה טיות,
 החדשה, דרכו את לדעתו, פים,

 רשימה בראש היום בבוא ולצאת
הציבור. אל זו

 בענייני עקרוני מצע לחבר !•
לה היום, בבוא ולקום ופנים חוץ
ולק הציבור לפני המצע את ניח
אלי!״ — זה לדגל ״מי רוא

 אף זאת, עשה לא וייצמן עזר
 לציבור הביא לא הוא זאת. לא

 מצע. לא וגם אישים, של הרכב
דר על רמזים כמה השמיע אמנם

לענ בנוגע בעיקר המדינית, כו
הצ לא הדברים אך השלום, ייני

ברור. למצע טרפו
 רק וייצמן הזכיר לאישים, אשר
 להסתייג מיהרו ושניהם — שניים

היוזמה. מן
 איזכור מאוד. משומש כלי

 השבוע חיה רבין יצחק של שמו
ב עמד רבין כי התחכמות. בגדר
 שימעון עם שלו ההתמודדות שיא
 עמו־ (ראה במיפלגת־העבודה פרס
 יכלה, שמו הזכרת ).36—37 דים

 אם ברירה לו יש כי לרמוז אולי,
להרג תרם לא הדבר אך ינוצח,

וייצמן. יוזמת של הרצינות שת
ב השימוש בעייתי יותר עוד

 וייצמן אשר דיין, משה של שמו
 בראש לעמוד שצריך כמי הזכירו

 (ראה הבאה והממשלה הרשימה
).33—34 עמודים
חי כאל דיין אל להתייחס קשה

משו כלי הוא הישראלי. בנוף דוש
 שיאו, את מזמן שעבר מאוד, מש

מדיניים שרצים של גדולה וקופה

מאחוריו. תלוייה
 עצמו וייצמן הסימנים, כל לפי

 ומושך יותר חדש יותר, פופולרי
 שמו הזכרת עצם דיין. מאשר יותר

חו של רושם מעוררת זה בהקשר
 מנהיגות וחוסר עצמי ביטחון סר
 מייחס שהציבור תכונות שתי —

גדו במנה לווייצמן דווקא אותם
לטובתו. שה,

 אחד כדרכו. הגיב עצמו דיין
 של ביותר הנדושים הטכסיסים

 האחרונות השנים 15 במשך האיש
אווי מלאכותי באופן ליצור הוא
ה ערב עצמו סביב מתח של רה

 יפרוש? ילך? לא (״ילך? בחירות
יצט לא ? יצטרף ? יפרוש לא

ל ביותר זול טכסיס זהו רף?").
 כדי ריקה־מתוכן, פירסומת הפקת

 שם יש לצרפתים נוכחות. להפגין
 ״אלומיז״ :כך המתנהגת לנערה

 לה קוראים ובאנגלית (״מדליקה״),
 בן גבר בזה עוסק כאשר ״טיזר״.

פאתטי. קצת להיות מתחיל זה ,65
ה את לדיין עתה נתן וייצמן
 גם זה במישחק להמשיך הזדמנות
טו איזו ברור לא .1981 בבחירות

עצמו. לווייצמן מכך תצמח בה
 זה כל ליריבים. תחמושת

לגמרי. מיותר היה
 אם משלו. מסר יש לווייצמן

ב אותו וינסח עצמו עם יתייחד
לצי ערך זה למסר יהיה בירור,

הישראלי. בור
 מנהיגו- דמות גם הוא וייצמן

 לאפוטרופוס. זקוקה שאינה תית,
 להציג נוהג הוא הצער, למרבה

 מכפי רציני פחות באור עצמו את
תח לספק בא כאילו באמת, שהוא
 כי לטעון הרגילים ליריביו, מושת
ש ״שובב״, שהוא רציני״, ״אינו

המותן״. מן ״יורה הוא
 יותר, רציני אדם הוא וייצמן

 רצינית תרומה לתרום יכול והוא
 כיצד עתה, היא, השאלה יותר.

הבאים. צעדיו את יכלכל

ן וקיו של הפגנה
 רשות וביקשה רציני, מאוד במבט הערב בי התבוננה בתי

 הצופים. של בהפגנה להשתתף
!הפגנה

 !וחצי עשר בגיל
? השתגעת

 ׳מה־אתם־ של בביטול קצת בחיפזון, אותי הרגיעה היא
מבינים־בעצם׳.

הנקיון. למען בהפגנה מדובר
סיטמות. יצעקו הם
טן־סימון. ליד הרחובות את ינקו הם
היפה. החורשה את ינקו הם

האשפה. את ישרפו הם :
אומרת. היא בעבר, כאלה הפגנות קיימנו כבר
 אפילו מחייכים, בעד, כולם התושבים בעיות. שום אין
ממתקים. מציעים

סן־סימון. בשכונת ועוד שם. ובתי — הצופים של הפגנה
? הגענו לאן

 אב להיות טוב בר״מזל. בעצם, שאני, הרגשתי ולפתע
.1947 לא שעכשיו מזל .1980ב־ ישראלי
 להדביק או הלבן, הספר נגד להפגין צריכה לא בתי
 אף זר; בשילטון להאבק נאלצת לא היא במחתרת, כרוזים

לשנוא. צריבה לא היא מים. עליה מתיז לא אחד
מהגגות. באש עליה יפתחו שחיילים סיכוי אין וגם

 ירו הבריטים כי היום עד שצולע חבר יש שלי לאבא
 בן־דודו שאת בית״ר, איש חבר, לי ויש ״ג׳נרלי״. מבניין בו
 הכובש נגד כרוזים כשהדביק בריטיים שוטרים חטפו 15ה״ בן

בעמק״המצלבה. אותו ורצחו הזר,
עצמאות, לנו יש מדינה, לנו יש עברו. האלה הזמנים

 הנקיון. למען בסו־סימון מפגינה שלי והבת
שקט. — לב־אב ולבי,

מהגג. ושלום, חס בה, יפגע לא אחד אף
ן■ כרעם חיים

)19.11.80 בי, ירשת ירושלים, מאגאזין ב״קול־ישראל״, (שודר

3 ם3 2256 הזה העול


