
במדינה
העם
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 באמת למה

בנץ? המסמר
 על לומר צריך שהיה מה כל את

 מדינת־ על שעבר המדהים השבוע
 מורה — בן־איכרים אמר ישראל,

 מרחובות ,67 בן לשעבר, וחבר־כנסת
מילים. 127ב־ —

 חיזעה) (חירבת יזהר הסופר כתב
דבר: ביומון סמילנסקי

 קצה על גידול גילה כאשר האחרונות)
?1657ב־ אפו

 שריצ׳רד קבעו כולם כיצד ״זוכרים
 ג׳ון נגד במיחץ 1960ב־ נכשל ניכסון
 העימות שלקראת מפני קנדי,

 ערב, בעת שנערך עימו, הטלוויזיוני
 יום באותו השנייה בפעם התגלח לא

קף עייף המירקע על ונראה . וז
 חיים של הדחתו לא אם יודע •ומי
 שר־ לתפקיד ממועמדותו בר־לב

 שעות 96 רבץ, יצחק לטובת הביטחון
 את שמנעה היא הקלפיות, פתיחת לפני

?1981 בבחירות פרס שימעון ניצחון
 שבוחרים־חושבים ייתכן לא ״האם

מוטב בידידיו כך שנוהג מי כי אמרו

סמילנסקי יזהר

בגין התפטר למה
 וליי־ד. לילה בכל כי

 לישץ יהלך כשעייף
 דלא חדרו את רצא
 גילים מלא גריז־
י צ״ליס מאית דדש ר י " 

דיה עייי ע־ד-־ב

 דברים יאין אזמר אין
 תמיד ־מס על־י ע־מדים

 לילי חדר ממלאים
 אי־־זזנתו ממלאים
 :עייי שותלים ערמייב

ז אתה

בר? להפציר בא לא מי
צי-ניב יאיגם י בג*־ ־:־כבי א:־;־יב נא' -א

ייאשם. י־ ע נא א יד ע
;ד,"ס* ץ:יפתש א חקיאיב ש־ ינ באי ־־א

ידיהם. :ועסי• לא ,*:שלי•
בצי״גלת יא :־ם אד־: ד •:אעם אלה כאי "א

ברה־כד• ויא כדד,*א:הנו, יא יי ח. ש ,שי
ג*דק שעב ■א*. ישי* דאייץ־ צי־יגיב באו לא

כיבש. דעם *ד,ס נ נע־ ״ ד ?

א-לץ־דם ש־ציי־י** י־חהכ. אז באו •יא
דדריז־, י איי•,פ רמז-ל

ייז תבינד,5 ?דם נ תג דש ש אלד. באי -א
הניפה, גאיד*

השע׳ע׳ נ:־ שר אדהות יי אי נאי י־א

 י־ר־ייא מתים מר אריכי׳ דייר. ,אבי
בליית- ביייד, הגיעה

דיעות
ם והיסטוריה ידידי

 יודע מי
 נרם באמת מה

לוי? של להססד
 ראש־ איננו עדיין שמיר יצחק
 אחרי לא. לוי דויד גם אבל ממשלה.

 (ראה 302:436 של ההכתרה תוצאת
 )99-96 בעמודים מפורטת כתבה
 סיבות הסברים, מעלים הפרשנים החלו

וניחושים.
 קשת כל את הקיפו הפרשנויות -

 מן אחת, סברה פי על האפשרויות.
 הבטחת אי־ מחדל. היה יותר, הרציניות

המרכז חברי כל של השתתפותם

נאור ידיד
יוצאת־דופן פרשנות

 החברים 200מ־ יותר עבור בהצבעה.
 של מתומכיו דווקא שהיו הופיעו, שלא
 ממקומות הנסיעה היוותה לוי, דויד

 ובחזרה, לתל־אביב הרחוקים מגוריהם
 כספית. בעיה לינה כולל

ת שרו פ א  העלה יותר יוצאת״דופן ל
ההי את ״זוכרים לשעה־אחת:

 משנים קטנים דברים כיצד סטוריה,
 אוליבר התפטר כמעט כיצד אותה?

 ולא־מלך הצבאי (הרודן קרומוול
השנים באלף באנגליה ששלט היחידי

ממנו? להימנע
 סגן מלשכת יצא מי ״והנה,

 והשיכון הבינוי ושר ראש״הממשלה
 של רבות שניות עשרות במשך והופיע

 הטלוויזיה מירקע על ציפיית־שיא זמן
 לא אם לוי, דויד של רב״השנים בידידו

 לשעבר, מזכיר־הממשלה נאור, אריה
 האשמה של ענן תחת שהתפטר
כמום?״ מדיני במידע בשימוש
 רק ״אם מזדמן: פרשן אותו סיכם
 בהצבעה שנכחו מרכז חברי שבעים

״ לוי... לדויד שיש הידידים על תמהו

עיתונות
הישראלי! את חפש

 להצלחה המתכון
הגרמנית: בעיתונות

וישראל שדיים
 תובעים בה — בישראל כמו שלא
 בסולם בכורה מעמד עיתונים לעצמם

 על התביעה את לבסס מבלי התפוצה,
 בעולם מקובל — ממש של מיספרים
 לביקורת־ בלתי־תלוי מוסד להפעיל
 את השולחן על השם התפוצה,

האמיתיים. המיספרים
המ גרמניה קוראי התבשרו כך

 הנחשב היומון כי השבוע, ערבית,
 שמרני (ושהוא ביותר רב־ההשפעה

 הלמוט לקנצלר ומקורב בדיעותיו
 ציי־ אלגמיינה הפרנקפורטר קוהל),
בלבד. גיליון 320,ב־ססס נפוץ טונג,

 נפוץ שפיגל דר החדשות שבועון
 שטרן המצוייר והשבועון 970,000ב־

 הפסיד כי (אם אלף 600ו־ במיליון
 אחוזים כעשרה האחרונים בחודשים
 פירסום של הפאשלה מאז מתפוצתו

היטלר). של המזוייפים יומניו
 הטבלה? בראש עומד מי אבל
טונג הבילד  העיתונות איל של ציי
 מיליון חמישה שפרינגר: אכסל

ביום. גליונות
 אין אלה מימצאים פרשני לדעת

 חשופות־השדיים הנערות רק אלה
 הבילד דפי על להופיע המרבות
 תפוצתו את המרקיעות צייטונג,
שחקים.

האשה.״ את ב״חפש הסתפקו לא הם
הישראלי. את מצאו גם הם

 של התפוצה הפרשנים: הסבירו
טונג הבילד  של תולדה גם היא ציי

 פרו־ הוא הפוליטיות. עמדותיו
 פרו־ ,ונכון אנטי־סובייטי אמריקאי,
ישראלי.

2401 הזה העולם

 בירוחם, בדימונה אשדוד, ך•
 בקרית־שמונה בבית־שאן, •4

 שאץ שיעור למדו ובשכונוודהעוני
 גובר בבחירות גם לחשיבותה ערוך

עדוודהמיזרח. על המנגנץ
 ליום אור רטנו, המדינה ברחבי

 מיוצאי אלפים עשרות שעבר, השישי
 אותנו." אוהבים .לא צפודאפריקה.

 ביותר האותנטית המחאה סיסמת
 בערבית מרה הנזרקת בישראל,

 מאז הראשונה בפעם כוונה, מארוקאית,
 המפא״יי, המימסד גגד לא — 1948

 — פרס שימעון ח״ב כלפי לא אפילו
 חסרי העסקנים צבא כלפי אלא

 מילוא, רוני ח׳׳ב של בניצוחו ההשראה,
 לעלות עשוי שלוש הפירהוס שניצחץ

מאוד. בקרוב בשילטץ להם
 אפילו לגרום מסוגל מילוא רוני
 ביותר המושבעים המערך לשונאי

 הצנוע הישיש נצר, לשרגא להתגעגע
 היו לו אך בתככים, רב־מג הוא, גם היה.

 ואתיים חברתיים ערכים גם
אלמנטריים.

 של פלוגות־הסער מארגן — מילוא
 קלאסי ומסית 1981 בבחירות תיתת
 — טיפוסי מק-קארתיסטי בנוסח
 של הקיצוני הימין את ללכד הצליח
 — שמיר הברית לוי. חד נגד חירות
 — דקל מיכאל — מגן דויד — שרון

 או המנגנון, בגלל רק לא ניצחה מילוא,
 השביל מילוא חירות. חברי חב תמיכת

הסופר-לאומני הלך-הרוחות את לנצל

מילוא
ם ת תוסר על עבים רמזי אליו לאומית לוי

 נשפה הליברלית המיפלגה •
 לגמרי. אחרות מסיבות לרווחה,
 שראשי טענו, רבים שיטחיים פרשנים

 יותר כביכול, קרובים, הליברלים
 לוי. חיד של המדיניות לעמדותיו

 הם הליברלים ראשי חב שטויות.
קיצוניים. ניציים

 הוא נליבראלים הקובע הקריטדיץ
 פחדו הם זאת מבחינה המעמדי.

 באורח לוי. של מהפופוליזם פחד־מוות
 שעורבי הסיבה גם ודתה זאת איתני,

 באף תמכו לא חיתי הארץ יומון
 מאמר־מערכת פירסמו ולא מועמד.
זה. בנושא

ואילו לד, עדיף מדינית מבחינה

 התחייה תנועת של קיומה ועצם
ח המפד״ל את מחייבים  למרכז א
 מהמפה להעלם או מדינית, מבחינה

הפוליטית.
 מרשים ניצחון השיגה חידות •

 אקט שלה. יחסי-הציבור מבחינת
 ומרשים דמוקראטי היה הבחיחת

 שם ובצדק, לו, קנה חירות מרכז ביותר.
וסותמי־פה. מושבת־פורעים של

 הבאלאגן חרף הפעם, והנה,
 בחירות לקיים הצליח ואי־הסדרים,

 ספק אץ זאת. עם למופת. מסודרות
 למילוא בעיקר ליריביו, נוטר שלוי

 הפנימיות המילחמות ועידן ולשרון,
התחיל. רק בחירות

 רמזים ולחלק היתת מרם אנשי בקרב
 הלאומית הלדאליות חוסר על עבים

מון. מילחמת במהלך לוי של ל
 שרון אריאל כלפי לוי של שינאתו

 .המזכיר ביוקר. לו עלתה
תף, של הפרלמנטארי  מגן, רדד ש

ת קשה עבד  רבים לוי נגד להטות כ
 עדות־המיזרח. בני המרכז מחברי
 על באומנות פרט זאת, לעומת מילוא,

 חברי של למחצה הסמויה- הגיזענות
 אחתם ולשכנע אשכנזים, מרכז

 מנחם של רצונו גם היא שמיר שבחירת
נגץ.

 חברו והניארפאשיזם ״השמרנות
ד כאן  איש אמר הפופוליזם״, ע

 ששני זמן ״כל ידוע. מדעי־מדינה
 יש מפרד. פועלים אלה מרכיבים

 אם אד במתנה. לדמוקרטיה תיקווה
 בברית נאמר—אלה שני יתלכדו פעם

 יגיע — לוי — שרץ פרסונאלית
ממש.״ של פאשיסטי עידן לישראל

הסוסהטדויאגי
מאושר

 הגהנה תא במובן. מעיד׳ ך*
 לד. רדד של מתנוסתו העיקרי 1 1

 בכמה אולי, קרוב, ראש-הממשלה. סגן
 הנהגת של לאלה מעמתתיו

 ברחוב זאת, עם מיפלגת־העבודד,.
 לד שתיו־ היטב הבינו 110 הירקון

 ולהבטיח הבאות, מהירות לנצח עלול
רבות. לשנים הליכוד שילטון את

 פופולארי אינו לעומתו, שמיר,
 בשל לו ינסרו ועדוודהמיזרח בציבור,
תבו שהנחיל התבוסה  לי

 בגלוי חששו במערך הצפון־אפריקאי.
 אם לליכוד, רבים חברים של מעריקה

לד. ינצח
 לד של עמדותיו בץ הנדל שום אץ

 לבץ ומדיניים, חברתיים בנושאים
 עירית ראש המעוך, איש של תפיסותיו

 אמיר, ז׳אק הבתהמסת תמונת
 לוי תר, יותר הנמוכים בדרגים למשל.
 של עסקנים מאות לסחוף מסוגל

ממוצא מיפלגודהעבודד״
 הגדיל פרס שימעץ צפון־אפריקאי.

 להיות סיכוייו את השבוע
ישראל. של הבא ראש-הממשלה

 שמיר עליו עולה מעמתת מבחינה
 הבטיחה מקונג מכל שיעור. לאץ

 המסורת המשך את שמיר של בחירתו
 הליבראלית את שפינק בגץ, של

 תמורת מנדאטיס להם והעניק
לגיטימאציה.

 אבל בולו, הליכוד ראש יהיה שמיר
 ברמן, יצחק כמו חכי״ם של עמדתם

תן  תיכץ(דו״ר ח גם ואולי זייגרמן דו
מפז  לגזול עלולה סבידורז) מנחם ה

ראש־הממשלה. בם את ממנו
 והשר, רישמית התאכזבת תס׳י •
 במילים לד את הספיד אוץ, אהרץ

 שאוץ ברור היד, שומעיו לכל נרגשות.
 וסוס ממולח מפאי׳ניק שהוא —

 — הליכוד בממשלת אמיתי טרדאני
מאושר. היה

 עם גומרת היתה לוי של בחירתו
 לחיתת וסתעלת ולתמיד, אחת תמ״י

 של והנוהרים העסקנים קהל כל את
 עתה נשקפת לתמ״י העדתית הסיעה
 לצבור עשוייד, והיא חדשת עדנה

 כתוצאה אלקסוראליים נבסיס
 אותת ולהעביר העדתית מהתמרמרות

 בראשות לקואליציה הבחירות אחרי
 אוזן של נפשם משאת — המערך
אבדדזצירא. אהרץ והח־כ
 מאוד מרוצה אגודודישראל •

 היטב יודעים מנהיגיה מהתוצאות
 הממשלה להרכבת הפוליטי שהמירוץ
 את יהפוך חירות בלי או עם החרשת
 לנהגית הקטנה החרדית הסיעה

 את הניע פורוש מנחם ח*כ העיקרית
 ששמיר היסב, המבוססת התקיוות

 לחרדים. בגץ של החם יחסו את יאמץ
ר  פחות ודה שפירא, אברהם הסיעת יו׳

פומבי. באורח לפחות נלהב,
 שהשעה היטב, הנץ ממולח כסוחר

 הצדדית כל עם להתמקח כשוד, עתה
 להבטיח ובבן• ,במערך• שמיר על לאיים

 ועריבת זרימת־הקתות המשך את
 מועצת את שתספק הדתית והחקיקה

התורה. גדולי

 הבקיע מילוא ^
עצמי״ *שער ^
ה ב צ *  השתנת לא המפד״ל של *

הקו בהירות השולט הלאומני ^/

 ודתה אלקטוראלית מבחינה
 לחירות אסץ שמיר של בחירתו

 פעת אי הכת שמיר אם ספק ולליכוד.
ראש־הממשלת להיות

 סופית כנראת סייס, וייצמן עזר •
ת עם שלו הניצחי הפלירט את  אץ ודרו
 שרון — שמיר של בחירות מקש לו

 הקמתה תיתכן ארוך לטווח מגן. —
 את שתכלול פופוליסטית, מיפלגה של

 העירות עסקני בחירות לד אנשי
דיצמן. עתר גם ואולי תמ״י, במערה
 שתתרחש להאמץ קשה שעה לפי

הבאות הבהירות עד כזאת התפתחות

 להיות תמשיך התחייה •
 בשולי ימנית־ניצית קבוצת-לחץ

 בין הבלתי־נמנע לאיחוד עד חירות
 כל אץ למעשה המיפלגות שתי

 של הנפרד לקץמה כיום הצדקה
התחייה
 הנגבי, צחי כהן, גאולה ח״ב של בנד,

 של הקמתה שגה לפני כבר זאת הבץ
 תחת צליל, הפאשיסטית הסער קבוצת

 אגודת-הסטותטים יו״ר של שרביטו
 של ובהנהגתו כ״ץ, ישראל לשעבר,

 עצש אתגר מהווה איתן ״רפול״ רפאל
לתחייה.

 קשה גרעין מהווה שצליל ספק אין
 הישראלי, הפאשיזס של ומסובן, אמיתי
 בהנהגת ואץ־קשבת אהדה שימצא
חירות

אולי, הפסידה הישראלית החברה
 מקרב אותנטי מנהיג של הופעתו את

 במרכז ועדות־המיזרח עיירוודהפיתוח
הפוליטית. הזירה

 ניצחון ממנה נחסר זאת, לעומת
 הקרובות בבחירות הליכוד של ברור

 היתר, השבוע ששררה הרבה העליצות
 שיחק איתני באורח מובנת

 בהירות ביותר המושבע שונא־המערך
די ישר מילוא. רוני ח״ב  ירביו לי

המושבעים.
 ״שער הבקיע שמילוא ודא האמת

 ניצחון הוא מילוא של מיבצעו עצמי״.
 בוודאות כמעט שיהפוך. טאקטי

שלץ אסטראטגי. לכי
■ ברעם חיים
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