
 התנועה, קמה איו מסבו עכשיו, שלום תנועת מואש׳ וידן, אבשלום
 ההבגנה ואוו ופעילותה עמדותיה את מסביר הואשונות, פעולותיה היו מה

בתנועה ודעותיו דו□ ועל האישיות שאימתי! על ומסבו האחרונה,

 אסוו ענשיו ,.ושלום
 אז נ■ לכנסת, לינת
 המיפיגה תולה היא

 ובנה החמישית היונית
בושדה* אין

1101) /וסודו לשלום ״
0 לכנסת! ללכת

במקו מסתובב שהוא לו קורה פעם א ך*
 אותו, מזהים ואנשים ציבוריים מות /

 יום אותו שראו לו מספרים לו, מעירים
 בנסיבות קורה זה לפעמים בטלוויזיה. קודם

הזיהוי. על כל״כך שמח אינו והוא אישיות,
 לו קוראים ידידיו שבל וילך, אבשלום

 מדינת- של מהסמלים אחד כמו נראה אבו,
 צברי דיבור חיתון מוצק, גוף לו יש ישראל.
 הוא עבה. קול העיניים, בקצות חיוך מובהק,
 בנ׳ינס לבוש למישעי, מגולח קצר, מסופר

 שעלו פולין, יוצאי להורים בן הוא ובסוודר.
 מילחמת״העולם לפני ,30ה־ בשנות לארץ

שליד נגבה קיבוץ מקימי בין והיו השנייה,
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 שנים, 36 לפני בקיבוץ נולד הוא אשקלון.
 תקופה זה קיבוצניק. שהוא לזהות וקל

בהפ וכנואם כמנחה משמש שהוא ארוכה
 הראשונים בין היה וילן .1עכשי ם1של גנות

התנועה. את שהקימו
כשהש מובחרת. ביחידה שירת בצבא

 כקצין־ביטחון שנה חצי במשך עבד תחרר
 יום־הכי- מילחמת פרצה כשסיים, באל־על.

 המיל־ אחרי שנה. לחצי גוייס והוא פורים
 מרכז־ תפקיד את וקיבל למשק חזר חמה

 אומר הוא נהדרת,״ תקופה היתה ״זו הרפת.
 תנובת את הקפצנו שנתיים ״תוך בחיוך,
היה זה עניין ומבחינת ליטר. ב-סססנ החלב

מקום.״ של יופי
 שלוש וילן בילה הזה מקום" של ב״יופי

באו ללימודים לצאת רצה ואז שנים,
 את להתחיל שעמד לפני בדיוק ניברסיטה.

 הצעיר הדור מזכיר תפקיד לו הוצע לימודיו,
התקו שבאותה מכיוון הארצי. הקיבוץ של
 בפעילות גוש־אמונים אנשי התחילו פה

ומוכ מתפוצץ שאני ״הרגשתי אינטנסיבית
משהו. לעשות רח

 כדי ציבורית, לפעילות ללכת ״החלטתי
הי של להתפרעויות תשובה ולמת לנסות

 למזכיר והיה הלימודים את דחה הוא מין.״
חזר בסופן שנתיים. במשך הצעיר הדור

באוני ללימודים יצא אחר-כך ורק לרפת
ופי כלכלה למד שם העברית, ברסיטה
 נבחר ,1984ב־ לקיבוץ, כשחזר לוסופיה.

זה. בכיסא יושב הוא ומאז כמרכז״המשק,
 נגבה, קיבוץ בת היא גם לנעמי, נשוי וילן

הש ),7( אבנר הבכור, בנים. שני להם ויש
הס בהפגנה הוריו עם שנתיים בגיל תתף

 שהיה בגין, של ביתו ליד שנערכה פונטאנית
 בצאברה הטבח בעיקבות ראש־ממשלה, אז

 מנת את לקבל הספיק ושם ובשאתילה,
המפ נגד הופעל כשזה שלו הראשונה הגאז

 חודשיים בן הוא איתמר, השני, הבן גינים.
האח- בהפגנה להשתתף הספיק וכבר וחצי,


