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 הכי כמקומות אומרת זאת מה •
קשים?

 על גם מדבר אני אולי ר׳ץ. על מדבר אני
 משום לשמור, צריו הזו הייחודיות על מפ״ם.
 בלבד, זה ובעניץ זה, שבעניין חושב שאני
 שהד דברים בגלל לגמרי, אובייקטיבי באופן

מתחרים. לנו אין אותם, גרם מן
 אני אבל עצמי, על להעיד יכול אני למה?

 שלי. החברים כל לגבי נאמנה עדות שזו בטוח
 משום לא לקיבוצים, הולד לא אני שנים כמה

 משום אבל בקיבוצים, מזלזל אני שחלילה
 מופיע אני למסקנה: הגעתי מסויים שבשלב

 יוצא אחר־כך ואני ליבי, בדם מדבר ואני שם,
 חוץ כולם את שיכנעתי כי טובה, בהרגשה גם

 התרגזו. ונורא גלילי, את שהכירו משניים,
 חוזר ואני אדירה, הצלחה שנחלתי בטוח ואני

מרוצה. מאוד אבל עייף, כל־כן־ לא הביתה
 לי אץ אם זה, את עושה לא שנים כבר אני

 לא גם אני בקיבוץ. קרוב־מישפחה איזה
 שם, מופיע כשאני גם תל־אביב. בצפון מופיע

 בצוותא, מופיע לא אני כורחי. בעל ממש זה
 אנשים — דיפרסיה לי עושה הזה המקום

 בשר אני מבשרי, בשר מעצמי, עצם נהדרים,
 הזה למקום להיכנס אוהב לא אני מבשרם.
המשוכנעים. את ולשכנע

 ללכת כדי אגב, — לנתיבות הולד אני
 השם וברוך מוזמן, להיות צריך אתה לשם

 זה היום פעם. שהיה מה לא זה מוזמנים. אנחנו
 לגבי אינדיקציה אגב, זו, גם קל, יותר הרבה

הישראלית. בחברה שקורים שינויים
לנתי אפילו מקום, לכל מוזמנים אנחנו אז
 הישראלית״. לה.קום• קורא תמיד שאני בות,

מצ הייתי אילו להאמץ. אי־אפשר פשוט זה
 איפה בדיוק יודע היית ולא שם, אותך ניח

בארץ. כאן שזה אומר היית לא צונח, אתה
 הייתי מלא. אולם והיה בנתיבות, הייתי

 מקום בכל והייתי בשדרות, והייתי באופקים,
 לשם, הולך אני כל קודם במדינת־ישראל.

 מופיעים ואנחנו לצבא. הולך אני ואחר־כך
על להופיע יכול שהייתי הלוואי בצבא. המון

 ואני מוזמנים. שאנחנו ההזמנות מיספר פי
 בצבא, מופיע ואני באוניברסיטות, מופיע

 בבתי- מופיע ואני בערי־פיתוח, מופיע ואני
 אני בארץ, המקומות בכל בבתי־ספר ספר.
 שחר מי תל־אביב. בצפון לבתי־ספר גם הולך

 הוא מעיי״ בני .שישו זה המצב ששם שב
 באים ואנחנו גדול. מאבק זה שם גם טועה.
מתמודדים. אנחנו ושם לשם,

מנים־ זה את מכיר אתה גם — שואל אני

 חס הכרתיים, מצפוניים, ויתורים שהם איזה
 לשמור מאוד לי חשוב אבל — וחס, וחלילה

ועל הישראלית, בחברה שלנו הרלוונטיות על

לס יכולתי שלא למצב הגעתי פשוט אני
 הם מה הבנתי לא אני יותר. אותם בול

תאמין רוצים. הם מה הבנתי לא אני מדברים,

 שמרגישים מפני שונאים פרס שימשן *את
 מפני שונאים אותי האמת. את אומר לא שהוא

 אומר רבץ האמת. את אומר שאני שמרגישים
 זאת ובכל שימעון, כמו הדברים אותם את

אמת.״ אומר שהוא חושבים

 מאשים אני מי את להכרעה להגיע מצליח
 מכיוון היום, הליכוד? את או המערך את יותר,

 שאני חושב אני היום משוחחים, אנחנו שהיום
יתהפך. זה שמחר להיות יכול יודע.

 המערך. את יותר מאשים זאת בכל אני
 אומר הליכוד כי היום: זה על חשבתי למה?

המ כפול. עוול עשה המערך רוצה. שהוא מה
 נחושה, במצח פשוט משקר משקר, הרי ערך

הנוכ בסיטואציה עכשיו, הנה שולל. מוליך
 מכעיס שהוא שמיר, אמת? אומר מי חית,
 ממש יכול לא ואני שיגעון, עד לפעמים אותי

תר אומר: הוא אמת. אומר הוא אותו, לשאת
 נכון, זה אש״ף. עם אותנו להושיב רוצים או,
 רוצים מה עכשיו. שרוצים מה הרי בדיוק זה

 עם שיישבו רוצים לא במצריים? שם שיישבו
אש״ף?

 רוצים לא פתאום? מה אומר: רבץ עכשיו
רו אנחנו להיפר, אש״ף! עם אותנו להושיב

 המהלך כל את לנתק כדי שם לשבת צים
מאש״ף.
 אבל האחרונה, הדוגמה את לך מביא אני

 את המאפיינת רוגמה היא האחרונה הדוגמה
זה... את אומר אבל אני ולמה הדוגמות. כל

 שצביעות לטעון, יכול מישהו •
 לפחות שצביעות מפני מעלה, היא

בו של הרגשה איזו שיש מוכיחה
 ואילו ורע. טוב בין הבחנה איזו שה,

 בגלוי האומרים צבועים, שאינם מי
 בושה גס בשלום, רוצים לא שהם
להם. אין כבר

 של גילויים בכלל מגלה לא אני רבץ אצל
 חדשות, פנים לא הוא הרי כלל. בדרך בושה,
 בדרך והיא הזו, הפרסונה את מכירים אנחנו

מצטיי לא גם היא בבושה. מצטיינת לא כלל
חשבון־גפש. בהרבה נת

 לזייף, יפה לא אמנם שזה חושב הייתי אילו
 הציבור, את שולל להוליך יפה לא אמנם ושזה
 בסרר, אומר הייתי אז — יעיל שזה אבל

 את יבלבלו הם אז לשמו. יביא שלא־לשמו
 ועכשיו מדובר, במה יבין לא והציבור הציבור,

 שיעמוד הזה הדבר בגלל לבחירות נלך אנחנו
מסחרר. בהישג יזכה והמערך חוד־התער, על

 עד־ הם הזמן! כל קורה ההיפר בדיוק הרי
 מללכת אפילו מהססים שהם נפחדים, כדי־כך

עכ לקרות שיכול גרוע הכי הדבר לבחירות.
 ללכת זה — מצטייר זה ככה — למערך שיו

 וגם שולל, להוליך גם אומר: אני אז לבחירות.
 העניין כל מה בשביל דחי, אל מדחי ללכת
הזה?

 לא־פעם, עצמי את שואל למשל אני — יונך
בב אנשים הרבה לכל-כך עולים אנחנו למה

ריאות?
 אנשים יש אותי: מעסיקה שמאוד שאלה זו
 מדדי מדדים, מיני כל על־פי צריכים, שהיו

עו אנחנו למה יותר. אותם לשנוא השיגאה,
 ואני בבריאות? אנשים הרבה לכל־כך לים

 בבריאות האלה לאנשים עולים אנחנו אומר:
 ההשתייכות בגלל שלנו, הרלוונטיות בגלל
 זה בגלל שייכים, שאנחנו זה בגלל שלנו,

ם. שאנחנו בפני
 ואופן פנים בשום אסור הזה ה״בפנים״ על
 שאני מהמקום בא. שאני זה בגלל אולי לוותר.

 אף לי היתה לא — לעשות מה — ממנו בא
 תא־הטלפון בתוך להסתגר האמביציה פעם

 עצמנו. של בבושם ולהתבשם שלנו המכווץ
 מאוד כזו. אמביציה לי היתה לא פעם אף

* שעשיתי חושב לא ואני — לשמור לי חשוב

 שיעי,סקום־ דתי סרס באיראן, :עיר01ק *
.1010 ער ״[׳010 הא״ס־אללס של סושבו

איתה. לנו שיש המאוד־אמיצים הקשרים
עצו בעיות לנו יש בוודאי, בעיות, לנו יש
 יותר לא שאנחנו מזה נובעות לא הן אבל מות.

מדב שאנחנו במושגים שאנחנו מכפי גדולים
בכנ 50 ,40 היינו אילו עכשיו. עליהם רים
שונה. היה המצב כל אז סת,

שאי לפעמים, חושב, לא אתה •
 במיפלגת-העבודה נשאר היית לו

יותר? היום משפיע היית
 שאני אומר אני למה אבל לזה. אגיע תיכף

 יש מי על יותר, מאשים אני מי את יודע לא
 מיפלגת־הע־ שהרי משום מלאה? יותר בטן לי

 מסויימת בתקופה חלקי היה גם וזה — בודה
יותר. יכול לא שאני שאמרתי עד —

 בהקשר קצת כבר זה שלי, ההחלטה אגב,
 מיפל־ את לעזוב שלי ההחלטה שלך, לשאלה

לה בושה אולי זה לי, תאמץ — גת־העבודה
 היא פוליטית, החלטה היתה לא היא אבל גיד,

 החלטה גם היתה היא יותר. הרבה היתה
 החלטה יותר הרבה היתה היא אבל פוליטית,
פסיכולוגי. הנפשי, במישור

 להגיד צריך כי בזה, להודות בושה זה לי,
פוליטית. החלטה היתה זו משמע
כש וייצמן, עזר את מזכיר זה •
מהליכוד. פרישתו את מסביר הוא

יודע. לא אני כן?
ם ג  לו היתה שלא אומר הוא •

לו. נמאס פשוט מסויימת. סיבה
 לא אני לסבול. היה אי־אפשר פשוט כן,
 כל הם רוצים, הם מה מדברים, הם מה הבנתי

 להשאיר וגם העוגה את לאכול גם רצו הזמן
 השטחים על לוותר רצו גם הם שלמה. אותה

 מילחמת־ נגד היו גם הם אותם, להחזיק וגם
ביותר. התקיף באופן בעדה, וגם לבנון
 אחד וביום רוצים, הם מה הבנתי לא אז
 ממש־ את כשהקימו עזבתי לי. נשבר פשוט

 ששבר הקש באמת זה לת־האחדות־הלאומית.
 פשוט שהיה, נורא הכי הדבר לא זה הגב. את
 אם חשבתי: יותר. זה את לסבול יכולתי לא
 איתם, ולשבת להמשיך עכשיו אצטרך אני
מסוגל. לא פשוט אני

לא ואני הזמן, כל שוקל זאת בכל אני למה

 בדרך ללכת פעם מנסים היו הם אילו
 כל ניסו כבר הם הזאת הדרך את הרי השניה.

 ליהנות העניין, אותו ונגד בעד להיות הזמן,
 ולהשאיר העוגה את לאכול העולמות, מכל

 לאן וראינו ניסו, כבר הם זה את שלמה, אותה
 אחח פעם שצריך להיות יכול אז הוביל. זה

 פילא׳ באופן אולי ההפוכה. הדרך את לנסות
 וראוי ניכר הישג לאיזה אפילו להביא יכול זה

אומ היו הם שאילו להיות, מאוד יכול לשמו.
 חושב ואני — עכשיו הפשוטה האמת את רים

 משום זה, את להגיד הזמן בדיוק זה שעכשיו
 וכל מוכשרת, והקרקע מוכשרים שהלבבות

 קטן תפקיד שהוא איזה לו היה מאיתנו אחד
 לא־ תפקיד זה גם והלבבות, הקרקע בהכשרת

 לעצמנו, שהועדנו התפקיד אגב וזה מבוטל,
 שהועדנו התפקיד זה בחיינו, מסויים בשלב

 אחרים, בתפקידים רוצים היינו אילו לעצמנו,
היינו... ודאי

לו אי  ומפ״ם ר״ץ אנשי כל •
 ב־ נמצאים היו וכו׳ ו״שלום־עכשיו״

משתת־ והיו מיפלגת־העבודה תרד
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