
במדינה___
ת רו חי ב

? רד1^מ/ •שועה
לזכות עשוי אגדחצירא

 ולשגות מגדאטים כעשרה
הקואליציוגית ;המפה את

 יש מערכת־בחירות בכל כימעט
 חותמה את המטביעה אחת, תופעה

כולה. המערכה על
 של הופעתה זאת היתה 1965ב־ >י

 דויד של הפורשת מיפלגתו רפ״י,
הו היתה שביה תופעה בן־גוריון.

ה חדש, כוח — הזה העולם פעת
 המדינה בתולדות החדשה רשימה

 המיפל- של המונופול את ששברה
בכנסת. הוותיקות גות

 החופשי המרכז זה היה 1969ב־
 רעש שעורר תמיר, שמואל של

מחפיר. כישלון ושנכשל — עצום
 את שרון אריק הקים 1973ב־

 אך השילטון אל שהתקדם הליכוד,
אליו. הגיע לא

ה במרכז ד״ש עמדה 1977ב־
 כל את אליה וריתקה אירועים,

 הבחירות למחרת רק תשומת־הלב.
בועת־סבון. זאת שהיתה התברר

רשי־ כאילו נדמה היה 1981ב־
 התופעה תהיה דיין משה של מתו *

 לא דיין של המטוס אך הבולטת.
 לכד לא הוא הקרקע. מן המריא

 חס־ רשימת־מועמדים הדמיון. את
 מן האוויר את הוציאה רת־עניין

 הראשונים שהסקרים אחרי הבלון.
מנדא־ 19 על ואף 15 על דיברו [
 היותר־ הסקרים החלו לדיין, טים 1

 שניים רק לדיין להבטיח אחראיים
בכנסת. מושבים ארבעה עד

ו הבולטת כתופעה מקומו, את
 רשימתו תפסה ביותר, המרתקת
אבו־חצירא. אהרון של העדתית
 בטווח כי יתכן וממי? כמה
 הרת־ תופעה זאת תהיה הרחוק
 קיומה עצם על שתאיים אסון,

 (ראה מאוחדת ישראלית חברה של
 הקצר בטווח אד ),30—31 עמודים

 לתוצאות לגרום הרשימה יכולה
רבים. בעיני כחיוביות ייראו אשר

 יהיה מה לדעת יכול אינו איש
ש היו הרשימה. של כוח־המשיכה

— מנדאטים ארבעה על דיברו
 האישים של ההנחה גם היתה וזו

 אבדחצירא של הצעותיו את שדחו
 שלמה יותר. מרוחקים למקומות

ה המקום את לקבל סירב אליהו

הטרמ שני הצטרף. ולא שמיני,
 מרדכי ושל״י, ד״ש של פיסטים

 סירבו מרציאנו, וסעדיה אלגרבלי
והעשירי. התשיעי למקום
 אכן אם טעו. אלו שכל יתכן
 ההרגשות את לנצל הרשימה תצליח

ה וקיפוח, עלבון של העמוקות
 ה־ אלפי מאות של בלבם מקוננים

 עשו־ היא במדינה, צפון־אפריקאים
מנדאטים. לעשרה גם להגיע ייה

 כי מאוד יתכן לנשום. אסשר
 של רשימתו תהיה הבחירות למחרת

 להוות כדי חזקה די אבדחצירא
 במקומם — לשון־המאזנייס את
דיין. ומשה המפד״ל של

 המפד״ל כי ההנחה היתה כה עד
 לקואליציה ראשונה עדיפות תיתן

 חיים שהרב מכיוון הליכוד, עם
 מהווים גוש־אמונים ואנשי דרוקמן

 למכור יכול דיין חזק. כוח־לחץ בה
 במחיר, המרבה לכל עצמו את
 העדיפות אצלו גם כי יתכן אך

לליכוד. היא הראשונה
 אבו־חצירא. לגבי המצב כן לא

 ואם — פוליטיות דיעות לו אין
ה האיש יחסית. מתונות הן יש,
מ שר־לשעבר הוא ברשימתו שני
 לרשימה תהיה לא המערך. טעם

 ממנה שתמנע פנימית בעייה כל
 מחיר תמורת עצמה, את להציע
ה עיכוב השאר: (בין מתאים
 אבו־חצירא), הנאשם נגד הליכים
 גם כדאי זה עם בייחוד למערך.
מז׳נבה. המיליונר גאון, לניסים

ה של מצבו את משנה הדבר
 מג־ 50ל־ זקוק היה כה עד מערך.
 להקים שיוכל כדי לפחות, דאטים

 חמישה־שישה (ההנחה: קואליציה.
 ושינוי, ר״ץ של״י, של הנבחרים

 חד״ש, של הנבחרים וחמישה־שישה
 קואליציה נגד אוטומטית יצביעו

 הרשימה תזכה אם אך הליכוד.) של
 10 עד בחמישה אבו־חצירא של

 מרחב־תימרון ייווצר מנדאטים,
למערך. יותר רחב

ה של מצבו נראה שבוע לפני
 יכול הוא עכשיו כמייואש. מערך

לנשום. לפחות,
* ,,,ת!* ה1ש** בנלר■

 הסטודנטים למחצית קרום
 ואפריקה אסיה יוצאי

החדשה למיפלגה יצביעו
תל־ באוניברסיטת נערך בשבת

 אדם
 מו קבץ

המיופסת
הק רצופים שבועות 18 במשך

 מקום בעמודיו הזה״ ״העולם דיש
 סידרת־הטלוויזיה לסיקור נרחב

 חומר־רקע וסיפק האש״, ״עמוד
המרתקים. פרקיה להמת רב

 אלה, כתבות הופיעו השבוע
 בספר עומר, דן בידי שחוברו
 הזה ״העולם השם את הנושא

 בהוצאת עמוד״האש״, בעיקבות
 מאת הקדמה יש בספר ״פרוזה״.

 (״טו־ יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
עו של ואחרית-דבר לפיד, מי״)

אבנרי. אורי הזה", ״העולם רך
:אכנרי כתם

 בית של המרפסת על עומד אדם
 הוא נפשו. את למלט ומנסה בוער,
 של ראשו על ונוחת ׳למטה קופץ

במ במיקרה העובר עובר־אורח
 נכה והופך קשה נפצע זה קום.
חייו. ימי לכל

 היש־ לסיכסוך הזד. המשל את
ה ההיסטוריון המשיל ראלי־ערבי

 הסידרה דויטשר. יצחק יהודי
אותו. מאמתת האש עמוד
להס כדי בכישרזן צורך אין

 חיבור תוך סרט־תעמולה, ריט
 על וחזרה ישנים קיטעי־יומנים

 של גדולתו שחוקות. מליצות
הצ שיוצריו בכך היא האש עמוד
זו. במלכודת להילכד שלא ליחו
ה הכוחות שני את הראו הם

ההיס בתנועה שהתמזגו כבירים
 כוח- — ציונות ששמה טורית,
היהו המצוקה של הטראגי הדחף

האי של היצרני וכוח־הדחף דית
בארץ. העברי דיאליזם

 היתד. בכך, הסתפקו אילו אך
 יוצרי דו־ממדית. נשארת התמונה

 את גם לספק הצליחו האש עמוד
 הער־ התגובה — השלישי המימד

 ה־ של זה צד בית־הפלסטינית.
במ הוצג ולא ישלם, אינו סידרה

 הנסיון עצם אך משמעותו. לוא
 העם התנהג מדוע להבין להציגו,

כדי בו יש שהתנהג, כפי השני

מצריימה... ויירדו בארץ רעב ויהי

ו וכין ע ץפרוזה
 של אות־כבוד זו לסידרה להעניק
ואומץ־לב. אמינות
חי מעשה דעתי על מעלה איני

 אנחנו חייבים יותר. חשוב נוכי
של הקרוב העבר עם להתמודד

צל ואת אורותיו את לראות נו,
לעו נגיע לא כן, לא שאם ליו.
דו נהיה לאומי. נפשי לאיזון לם

 בל- זיכרונות המדחיק לאדם מים
 הלא־מודע מעמקי אל תי־נעימים

 לכרסם ממשיכים הם שם בנפשו,
הנפש. בבריאות ולחבל

הבו המרפסת מן קפצנו ואכן,
 כאשר ברירה. לנו היתד. לא ערת.

 אשתך על עליך, האש מאיימת
חש לערוך יכול אינך וילדיו,
 קפצנו ואי־צדק. צדק של בונות

 מדי רב זמן בעובר־האורח. ופגענו
 שנאנו מדי רב זמן זאת. הכחשנו

 להחזיר המנסה הזה, האיש את
מו חמס. נגדנו הזועק מכה׳ לנו
 ולהבין בעובדות להכיר היה טב

לעו נגיע לא אחרת כי לנפשו,
היסטורית. להתפייסות לם

 במלאכה לנו עוזר האש עמוד
עב עם התמודדות של זו קשה
 המיל- כי לנו מראה הוא רנו.
ה העם ובין בינינו הנטושה חמה

 ניתן שכבר מילחמה — פלסטיני
 — מילחמת־מאה־השנה לכנותה

 אינה מטורפת, מילחמה אינה
דוו אלא בלתי־רציונלית, מילחמה

 באנו מאוד. סבירה מילחמה קא
 וגם נפשנו, את למלט כדי הנה

 שאליה הארץ היתה שזו מפני
 הלאומיים. זיכרונותינו הובילונו

 בה שראה עם, ישב הזאת בארץ
 זו לפלישה ושהתנגד מולדתו, את
ש כפי תוכה. אל אחר עם של

 ב״תוכ־ המשתתפים של כנס אביב
כו ציבור״, פעילי להכשרת נית
ואפ אסיה מיוצאי סטודנטים לם

 צפון־ ארצות יוצאי רובם ריקה,
סטו 250כ־ השתתפו בכנס אפריקה.

שנו שאלון, ביניהם הועבר דנטים.
 ״בשבת־עיון הבאות: במילים סח
 הפוליטית במערכת כולנו נדון זו

ש הסכמה בסיס על ישראל, של
ל להביא ויש חברתי פער קיים

 אלטרנטיבות שלוש מוצעות חיסולו.
:הפוליטי בתחום לפעולה

 ;חדשה מיפלגה הקמת !•
חוץ־פר־ מחאה בתנועת פעולה !•

 (במא ז׳בוטינסקי זאב פעם אמר
 או שהעניק הברזל״, ״קיר מרו
 האש) עמוד מפירקי לאחד שמו

 במצ, מתנהג, היה אחר עם כל
 הערביו שהתנהגו כפי בדיוק זה,
פלסטין. של

 פר] כל על זו בסידרה צפיתי
 האח ועד הראשון הרגע מן קיה,
 אחו עניין כל למענה דחיתי רון.

 ה הכנסת. מישיבות בגללה יצאתי
 השובו חוויית בעיני היתד. צפייה
 חולו בעניין דיון מכל יותר
 קמ הנה כי שיהיה. ככל חשוב
 ש׳ הגדולים הרגעים עינינו לנגד

מעשינו. לבטינו, חיינו.
 ה׳ כל על אחד יתרון לי היה
 פר־ כל לפני האחרים. צופים
 עומר דן של כתב־ידו את קראתי
 לאותו ותוספות השלמות שהביא

 יב הזה העולם קוראי שאר פרק.
 אחד רק הדברים את לקרוא לו

א׳ גם הנדון. הפרק את שראו
 ש■ לדברים הרבה להם הוסיף זה

 והעמי? היריעה את הרחיב ראו׳
ההבנה. את

 זו סידרת־כתבות כי סבור אני
 שפורסמה ביותר החשובה היתד.

 כ־ זו, בשנה הזה העולם על־ידי
עצ הסידרה כי סבור ׳שיאני ישם
ביותר החשוב החומר היתד. מה

הטלווי על־ידי אי־פעם שהוקרן
הישראלית. זיה

 נמשך. שלנו ההיסטורי המצעד
וללכת להוסיף צריו האש עמוד

לפנינו.
 לנו ניתן זו לסידרה ׳תודות

חכמים חכמים, יותר קצת להיות
הד בהמשך בלב, וחכמים בשכל

זו. אפשרות שנממש הלוואי רו•

;למנטרית

ה המערכת באמצעות פעולה י•
הקיימת.״ מפלגתית

הסטו מבין כמחצית התוצאה:
הראשונה. באפשרות תמכו דנטים

 שהשתתן וייס״ שבח הפרופסור
 התוצאות מן הופתע כמרצה, בכנס
 דומו שאלון להעביר מיהר הוא
 אסיר ארצות מיוצאי הסטודנטים בין

 בקבוצת־מיד־ המשתתפים ואפריקה,
פו־] סקר בקירבה עורך שהוא גם

]39 בעמוד (המשך

228337 הזה העזלם


