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 המסע אחרי היכר ללא להשתנות עשוי
 וניו־ בלוס־אנג׳לס מנהיגיה של המפרך

הפוליטי. מצבה כן לא יורק.
 שלושה מקץ אבו־חצירא כשיחזור

 הפיטורין תהליך יגיע שבועות,
 ואז, לתומו. בתמ״י והצימצוצים

 יתחיל במסעו, להצלחותיו בהתאם
 השתלבותו תהליך — הבא התהליך

 המערך הגדולים: הגושים משני באחד
 מעולם היתה לא תמ״י הליכוד. או

אידיאו או עבודת־צוות על מושתתת
 אסוציאטיבית אומנם, מיוחדת. לוגיה

הדפו ל״אידיאולוגיית מתקשרת היא
 של למישפטיו בהקשר תחילה קים״

 למצב בהקשר ואחר־כך מנהיגה,
תמיד היו מצביעיה אולם הכלכלי,

 □,■כור תמי״ שויד־
 או רר־נוד רהצסו־ו
 והמנהיג - למעוך

שיך תלבט ממ ה ל
 אבו־ של הפוטנציאליים מצביעיו
 על קנאיים מעריצים אלה היו חצירא.

ומישפחתי. עדתי דתי, רקע
 הותאמה המצביעים חתך לפי

 קצת מסורת, קצת האידיאולוגיה:
 של וחברתי כלכלי קיפוח נגד לחימה

עדות־המיזרח.
 להניח איתן יסוד יש לאבוחצירא

 בבחירות שקיבל הקולות 32,000ש־
 שלו. ״נטו" קולות הם האחרונות

 מיסגרת לכל אחריו שינהו קולות
שיילך.
 העבר טעויות על חוזר הוא אין
 מופרז וביטחון שאננות־יתר — הקרוב

 יחסים על שומר אלא — בחוכמתו
 ברוך המפורסם, קרובו עם תקינים

 הבאבא־סאלי של יורשו אבוחצירא,
 היו לא השניים בין היחסים האגדי.

המעטה. בלשון בעבר, מהמשופרים
אוזן אהרון
לחו־ל בדרך

 מכשיר־הטל־ את הוציא שיים
ממכוניתו. פון

מכו את גם פיאר מכשיר־טלפון
 כשר־ שכיהן בעת אוזן, אהרון של ניתו

 ששרים בעוד העבודה־רווחה־וקליטה,
 כשר־ — חשובים פחות לא אחרים,
 — כהן־אורגד יגאל דאז, האוצר

 החיוניים המכשירים בלי הסתדרו
האלה.
 מחשבים כיום לעבר. שייך זה כל
 לדבר שלא שיחת־טלפון, כל בתמ״י

מכשירי־טלפון. על
 עד שהיה מי בולט הנכאים באווירת

 בתואר סגן־שר חודשים כמה לפני
 המכונה רובין, בן־ציון ושר־בפועל,

 השר של כסגנו שכיהן רובין, ״בנצי".
 כשר־העבודה־ בפועל שימש אוזן,

והרווחה.
 מזכירות, לרשותו עמדו בעבר
 ברשותו נותרה כיום נהג. לישכה,
 מדי התנועה. מטעם מפוארת מכונית

 שכל כאיש בנחת, מסב נראה הוא פעם
בכנסת. במיזנוו־הח״כים בידו, זמנו

מסי*
לארץ-השפע

(בן־ 2ו־ 3 למיספרים באשר ה ¥
 שברשימה. דיין) ואלי רובין ציון (

120 מס׳ שלה, הכבוד מיספר בדבר ומה
אוזן? אהרון —

 לחלוטין נעלם עצמו אוזן
ל וחזר מאמצעי־התיקשורת,

שבדרום. גילת מושבו
 מנהיגו, עם ייצא השבוע בסוף

בארץ־השפע ארוך למסע אבוהצירא,
להימ אמור המסע ארצות־הברית. —
 — מטרתו שבועות. כשלושה שך

 בניכר תמ״י תומכי עם קשר על לשמור
 שעבר בשבוע רק חסרים. לא (וכאלה
 הנלהבת התומכת בארץ ביקרה

 והתוססת היפה המיליונרית במיפלגה,
כספים. לגייס — וכמובן ויין) ליליאן

 תמ״י תומכי בקרב רגש־האחווה
 תומכי בקרב מוכר אינו בניכר

 למנהיגי יותר קל לכן אחרות. מיפלגות
 למיפלגות מאשר כספים לגייס תמ״י

 אחרי התרוקנו שקופותיהן אחרות,
תמ״י של הפינאנסי המצב הבחירות.

רובין בן־ציון
נשארה המכונית הלכו, המזכירות

 המנוח הבאבא־סאלי את להביא כדי
 משותף, לתצלום תמ״י מנהיג ואת

 מבחינה בפז יסולא לא שערכו
 משא־ לנהל צורך היה אלקטורלית,

 מנהיג בין היחסים כיום ממושך. ומתן
 המנוח הקדוש של ליורשו תמ״י

יותר. או פחות שפירים,
 יבחר הגושים משני במי

להשתלב? אבו־חצירא
 והולכות המתרבות החריקות לאור

 הגושים שני בין בשיתוף־הפעולה
 מישנה זו שאלה מקבלת בממשלה,

תוקף.
 המערך ייוותר התצפיות, כל פי על

 דיעותיו גם הקרוב. בעשור בשילטון
 קרובות בענייני־חוץ אבוחצירא של

 בכלבו־מערך. הנשמעים לקולות יותר
 עם קבוע קשר מקיים הוא האחרון בזמן
 ויריבו המערך, סיעת יו״ר אדרי, רפי
 שר־האנרגיה שחל משה אדרי, של

פרס. שימעון של התורן ואיש־שלומו

 ישיבה
הגדי על

ש כך על מרמזים אלה בל אם ך■*
 מהלכו על החליט כבר אבוחצירא 1 י

 אוהב הוא כרגיל לאו־דווקא. הבא?
 עבור יקר מחיר שילם אם גם להתלבט,

 ונותר האחרונה, הממושכת התלבטותו
 לו, הציע אגב, פרס, לממשלה. מחוץ
 אליה, להצטרף ממשלתו, הקמת אחרי

 הגדר, על לשבת והעדיף סירב הוא אך
ולהתלבט. להמתין

 ייטיב חברתית שמבחינה סבר בזמנו
 ושמצ־ ,בליכוד ישתלב אם לעשות

 ־,למצביע יותר בעצם קרובים ביעיו
 בין ההבדלים ניטשטשו כיום — הימין

 (עם החדש בהרכבו והמערך הליכוד
 אינו זה שיקול ולכן מפ״ם), ובלי יחד

 פי שעל מכיוון עור. אלקטורלי
 תחזיק לא אבו־חצירא של הערכתו

 הבחירות אחרי מעמד הממשלה
 ייאלץ הוא הנדון) (ראה להסתדרות

ליכוד? או מערך בהחלטתו: להזדרז
 לסוף מגיעה פנים, כל על תמ״י,

עצמאית. כמיפלגה דרכה
■ ברק דפנה

הבאבא־באלי עם
םביוקר


