
זקופה בהומה
בכלא? הרון  נכנס אבו־חצירא ^

 חיוך, פניו על לאולם־הישיבות.
 הנשיאות לשולחן ניגש הוא כרגיל.

 תלה הקיר, על מאחוריו, והתיישב,
 הבחירות: מתקופת גדול כחול שלט

 לידו זקופה״. בקומה — ״תמ״י
 אהרון והרווחה, שר־העבורה התיישב

באוויר. שרר רב מתח אוזן.
 בעולם אחד לאף מאחל לא ״אני
 אמר אהרון...״ שעבר מה את לעבור
 קולו לפתע. והפסיק אוזן אהרון

 הוא דמעות. מלאו עיניו השתנק,
 וניגב מישקפיו את הסיר לדבר, הפסיק

 אהרון לבנה. במיטפחת־אף עיניו את
 הניד ולא לצידו ישב אבו־חצירא

עפעף.
 אחרי י שקט. היה באולם הקהל

 המישפט, את וסיים אוזן שנרגע
 אולם את מחיאות־הכפיים הרעימו

הצר. הישיבות
 ביום הוזעקו תמ״י הנהלת חברי

 ברור, היה לכולם דחופה. לישיבה השני
 המשך הוא הפרק על העומד הנושא כי

 פסק־דינו אחרי התנועה של דרכה
 שדן העליון, בית־המישפט של החלוט
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 חודשי־ לשלושה לשעבר השר את
בפועל. מאסר

 להישאר היתה: העיקרית השאלה
בקואליציה? להישאר לא או

 היתה התנועה במישרדי האווירה
 החדרים בכל הסתודדו פעילים רוגשת.

 לפני שעה כרבע ובפינות־המסדרון.
 חובשי־הכיפות מיהרו הישיבה תחילת

 התרוצצו עיתונאים מינחה. להתפלל
 ציפו כולם מקום. בכל לרחרח וניסו

מפוצצת. להחלטה
 הצר, באולם כולם התיישבו לבסוף

 התנועה. מנהיגי של לבואם חיכו
 מפלס והחל ראשון נכנס אבו־חצירא

 רב זמן לו לקח האנשים. בין דרכו את
 שכולם מכיוון מושבו, למקום להגיע

לפי איש־איש ידו, את ללחוץ קמו

מילים. בלי התור,
 בדיברי הישיבה את פתח אוזן אהרון

 בעורהח״כ לאבו־חצירא, ועידוד חיזוק
 כשפניו לידו יושב בפלילים שהורשע
חתומות.
 שום כי ברור, היה בהתחלה כבר
 זו בישיבה תיפול לא מכרעת החלטה

 על לדבר מייד עבר אוזן תמ״י. של
 של תוכניתו ועל הכלכלי הנושא

 תמ״י שוללת שאותה שר־האוצר,
 פוגעת שהיא מכיוון לחלוטין, כמעט

לייצג. תמ״י אמורה שאותם בעניים,
 קם דברו, את אוזן שגמר אחרי

 ממנו שציפה מי אך עצמו. אבדחצירא
 או למישפטו בדבריו יתייחס כי

מה תמ״י של האפשרית לפרישתה
לא אבו־חצירא התאכזב. קואליציה,

 אחד. במישפט ולוא זה לנושא התייחס
הכל לתוכנית בדבריו התייחס הוא

בלבד. כלית
הגיגה
גשיאומיתז

ריו  את חברי־ההנהלה קיבלו עוז
 אחרי האחד קמו הם הדיבור. רשות

 במנהיג תמיכתם את והביעו השני
 היו סייגים. ללא תמיכה התנועה.
 אבו־ את להחזיר למיפלגה שקראו
 הולמת כתגובה לממשלה, חצירא

לפסק־הדין.
התחילה ״המערכה כי אמר מישהו

 שעתיד למה אזהרה מהווים המחוזי
 יאולץ שבו ביום להתרחש אולי

 שהטיל העונש את לרצות אבו־חצירא
 לכן העליון. בית־המישפט עליו

 במיפלגה זריזים פעילים כמה החליטו
 לנשיא־ ולפנות זה חם מצב לנצל

בבקשת־חנינה. המדינה
 יישקול המדינה נשיא כי מקווים הם

 הבסיס כזו. לבקשה יענה ואף
 של המישפחתיים קשריו לתיקוותם:

 של המוצהר הפטרון עם הרצוג חיים
 הרצוג, של בנו יואל, גאון. גיסים תמ״י,
 המיליארדר של מבנותיו לאחת נשוי

 הם להרצוג, היהודי־סודאני־שווייצי.
כזו, לבקשה להיעתר נוח יהיה אומרים,

 ,הקואליציה? את ■מצצו הם האם
 את ■בוצצו הצעיוים האם

לבית־הסוהו? יילן־ האם המיבלגה?
 במגמה חקירה שנים. שלוש לפני

 ביוקרה היתה והתוצאה פוליטית
 בעיני חן מצא זה מישפט פוליטית.״

יפה!״ ״ניסוח שמילמל: אבו־חצירא,
 זו היא שתמ״י אמרו מהדוברים כמה

 מנהיג מאבו־חצירא, עידוד השואבת
 שביקש מי היה שיעור־קומה. בעל

 שנתן ההבטחה את לקיים מאוזן
 תיק את יחשוף כי שנה, לפני לתנועה

אפרסק.
 לערער העז לא הדוברים מבין איש

 לא איש אבו־חצירא. של מנהיגותו על
 שאלת את הפרק על להעלות העז

 הדחופה השאלה הקואליציה. פירוק
 הקלעים מאחרי עסקו שבה היחידה

 אהרון ילך לא או ילך אם היתה
 מאסר חודשי לשלושה אבו־חצירא

בכלא.
 השוקלים בתמ״י אנשים ישנם

 המדינה. לנשיא חנינה בקשת להגיש
 אבו־חצירא ילך אם כי שמאיים מי יש

 פרועה. מילחמת־אחים תפרוץ לכלא,
 את להתסיס הזמן כל שדואג מי יש

 תמ״י של והאוהדים הבוחרים קהל.
 עדתי. בסיס על השאלה את ולהעמיד
 שהתעוררו והסקנדאלים המהומות

בבית־המישפט מישפטו במהלך

 יהיה שלה הרישמי שהנימוק
 המילחמה ושיכוך ארגעת־הרוחות

העדתית.
 ישיבת־ של הקלעים מאחורי

 , לחלוטין. שונים הדברים היו ההנהלה
 נוטים תמ״י צעירי כי הוא ידוע דבר

 של מדרכה מרוצים אינם הם שמאלה.
 עם בקואליציה ומחברותה התנועה
הליכוד.

 ישיבת שהחלה אחרי מעטות דקות
 תתקבל לא כי לכולם, התברר ההנהלה

 אופרטיבית החלטה שום תידון לא ואף
 האולם את אז עזבו רבים מהפכנית.

 היה אפשר שם המיסדרון. אל ויצאו
 עומדים הצעירים את בעיקר לראות
ביניהם. ומתלחשים ובקבוצות בזוגות
 מנסים תמ״י שצעירי רב זמן זה

 יש שמאלה. התנועה את למשוך
 בסניפים הפעילים בקרב כי הטוענים,

 לחברים אך כזו, מגמה מסתמנת אכן
 ללכת לדבריהם, האומץ, אין בהנהלה

 בהחלטות או בהצבעות זה לכיוון
התנועה. של דרכה לגבי מעשיות

 של החלפתו כי טוענים, הצעירים
 אינה התנועה כמנהיג אבו־חצירא

 לו שאין מכיוון זה, בשלב אפשרית
״הוא התנועה. בתוך אלטרנטיבה

בישיבה בוכה אוזן השר
הקואליציה״ את תפרק לא ,תמ״י




