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שוב זאת עשה ׳עוייחזו הצמד נ׳ הסתבר בוועיות־מנ״ס, העשן התנדף כאשד

0י1גן1ח 2 ויצהון
 ישבו שבה הראשונה, השורה **ן

 להבחין היה אפשר ^/העיתונאים,
 גרוסמן, חייקה של בפניה היטב

 הבימה של השמאלי בקצה שישבה
 המזכירה היא, תל־אביב. בקולנוע

 עם שם ישבה מפ״ם, של החברתית
 האחרים. המזכירים שלושת חבריה,

 להגיע התחילו הקלפיות מן התוצאות
אחר־הצהרים. 2 השעה לקראת

 קטן רוב על למזכירים דווח תחילה
 על שדיברה ב״׳, ״הצעה תומכי של

 משהו מילמלה היא במערר. הישארות
 המדיני המזכיר יציב, גד של באוזניו

 על דובר אחר־כך המיפלגה. של
 של פניה על עלה קטן חיוך שיוויון.
 שיש נאמר אחר־כך גרוסמן. חייקה

 ניצחו. המעיר תומכי סופיות: תוצאות
 עברו הסוף. שזה להבין התחילה חייקה

 ודיווח בא ומישהו דקות, כמה עוד
 נפלה סופיות. לא עדיין שהתוצאות

 חייקה קולות. כמה של בספירה טעות
התעודדה.

 התוצאות כשהוקראו לבסוף, אבל
 גרוסמן. חייקה החווירה הסופיות,
 היא ההימנונים, כשהושרו אחר־כך,

 מתוחות כשזרועותיה קפואה, עמדה
 חייקה נעו. לא ושפתיה גופה, לצירי

 גם היא התיקווה, את שרה לא גרוסמן
האינטרנציונל. את שרה לא

מפ״ם, של המזכירים חבריה, בשביל
 שהנחילו פוליטית תבוסה עוד היתה זו

 בשביל יערי. ומאיר חזן יעקב להם
 מתבוסה יותר היתה זו גרוסמן חייקה

 בעיקביות, לחמה היא סתם. פוליטית
 של ועידה שנערכה פעם בכל כמעט
 למען האחרונות, השנים בתריסר מפ״ם
העצמאות למען מהמערך, מפ״ם יציאת

 התברר כנראה, הפעם, מיפלגתה. של
 תיקווה. אין סופית: גרוסמן לחייקה

 לא כבר כנראה, מפ״ם, בפנים. מפ״ם
עצמאית. תהיה

 צירי 515 מספיק. אך קטן, היה הרוב
 הפתק את לקלפי שהטילו הוועידה,

 מה הכף. את הכריעו ב' בהצעה התומך
 רופפת כברית שנים 14 לפני שהתחיל

 את לחסום שנועדה בחירות, לצורך
 לעובדת־חיים הפך הימין, עליית

 היא מפ׳׳ם חזרה. ממנה שאין פוליטית
מהמערך. בלתי־נפרד חלק עכשיו

 הוא הוועידה של הגדול המנצח
 עסקן מישמר־העמק, איש חזן, יעקב

 עדיין שנה. 60 של ותק בעל פוליטי
 איתו. להתמודד היכול במפ״ם איש אין

 או הבימה על עולה שהוא פעם בכל
 יושב כשהוא כף. לו מוחאים ממנה יורד

 מאיר ממנו, הזקן עמיתו של לצידו
 אליהם נשואות איתו, ומשוחח יערי,

 במשך כי שוכחים רבים רבות. עיניים
 המנהיג יערי מאיר היה שנים עשרות

.2 מס׳ תמיד היה וחזן מפ״ם, של
 בשנים רק 1 למס׳ היה חזן

 כמעט השתתק שיערי אחרי האחרונות,
 בקושי, הולך כפוף, יערי לחלוטין.

 השנים חזן, על מדבר. שאינו וכמעט
משפיעות. אינן כאילו החולפות

 עודידעיס
ן פה אנחנו

 לשאת הבימה על חזן עלה אשר ך*
 ידע הוא והמסכם, הגדול נאומו את

 היו הצעירים קשה. מלאכה לו שיש
 מחברי רבים נגדו. היו הערבים נגדו.

בלבנון המילחמה מן שחזרו הקיבוצים
■*■01

 כיצר הגדול בית־הקולנוע של הגדוש עסקן רונן, אליעזר דיבר לפניו
בשנת פנתה מאיר גולדה המערך. קם לאטיני. בלהט שנאם מפ׳׳ם, של ותיק
סיפר חזן, וליעקב יערי למאיר 1968 באולם הוועידה לצירי הזכיר רונן

 מיפלגת תמיכת את היטב וזכרו
 הוא נגרו. היו שם, במילחמה העבודה

המערך. של האחרון הקלף היה

בקלפי הצבעה
 עול הארוכים התורים הסתדרו במד, ג׳יימס בסידרת

ההישארות מצדדי בקלפיות. להצבעה הוועידה צירי

 בעמדת שתמכו 498 נגד קולות 5ג5ב־ זכו במערך
 חזן ויעקב יערי מאיר למעלה: בתמונה מפ׳ם. מזכירי

 בקולנוע הבימה מעל הוועידה בצירי מתבוננים
ן משקה״קל. שקית מחזיק כשחזן תל־אביב,
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