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ישראליות בלירות המכירה מהמחםן, ההספקה

במדינה
ה ימי אל המודרנית התקופה מן :הפוך

ישראל. מדינת זאת היתד. ביניים.
 התעוררות בשום נעוצה היתד. לא הסיבה

 רובה שרוב פיקפק לא איש להיפך, דתית.
 נימי בכל לתהליך התנגדה האוכלוסיה של

ש המרופש המפלגתי השלטון אולם נפשה.
קבו בידי מיוחד כוח נתן במדינה השתרר

 לסוס־רכיבד. הדת את שהפכו עסקנים של צה
ב בהשפעתם להשתמש יכלו הם פוליטי,

 סודיות, קנוניות של מחוכמת בשיטה כנסת,
אדיר. כאמצעי־טרור

 היתד, והגרושין הנשואין חוק של קבלתו
 פחות זה, בחוק רצה לא איש קלאסית. דוגמה
בוח כי היסב שידעו מפא״י, ראשי מכולם
ראש־ד,ממ אולם בתוקף. לו מתנגדים ריהם
 בן־גוריון, דויד אז, של ושר־ד,בטחון שלה
 גיוסן עם בקשר הדתיים עם קשה במאבק עמד
המחלי חנוונים, כשני הדתיות. הבנות של
 מקח־ נעשד, רקובים, תפוחים ביניהם פים

 ויתרו הדתיים המפלגות: שתי בין וממכר
 בחוק זד. תמורת זכו לגיוס, התנגדותם על

 ישראל מדינת של השעון מחוגי את שהחזיר
אחורנית. שנד. אלף

 את המוכרת מפלגה ו״ הדרף זו ,לא
 תמורת ובוחריה חבריה של תופש־המצפון

ממא־ שתתחמק טבעי קואליציונית, קנוניה

 הנשיא. רעית עם לשוחח נתבקשה אוריד,
אמ הצם,״ חברך על חשבתי לאכול .בדרכי

 שאתם משוכנעים כאן .כולנו ינאית. רחל רר,
 הנשיא רעית : העוקץ בא אחר צודקים.״

 הראשון ביום לבקר ואוריה משה את הזמינה
תופ ששביתת־הרעב בתנאי — הנשיא אצל
סק.

הבי לא שוטפת, עברית הדוברת אוריה,
 מדברת שהיא סברה .רעיה״, המילה את נה
 .אבל :פעמים כמה שאלה מזכירה, עם
 צילצול החזירה יומיים כעבור ?״ שמך מד.

 הודיעה הנשיא, לרעית הודתה ירושלימה,
תפסק. לא חברה של ששביתת־הרעב לה

 הכתובה תשובתו היתד, כבר שעה אותה
 הוא, כתב לירושלים. בורכה ברק משד, של

 ידידים על־ידי שהועתק בלתי־קריא בכתב־יד
ה על לאיים יכול .אינני : במכונת־כתיבה

 בכדי וראשונה בראש בא שלי ...הצום כנסת
 עלי לכפית המנסה הכנסת, ללחץ להיכנע לא

 מוסרית הגינות חסר דמוקרטי, בלתי חוק
 למות, רוצה אינני יקר, נשיא אלמנטרית...

 למען אך המקובל״. ״הנוהל למען לא ולבטח
אמות.״ ממני, יידרש הדבר באם האדם, חופש

 הסיבוב רק זה היד, הרגילה הרמה
 כבר ברק של שמחשבותיו בשער, בה הראשון.

שביתת־ה־ של 25,־וד 20,־ד היום אל נדדו

כעין־הוד ביתם כפתח ואוריה ברק משה
ת קיבה קרקורי השלטון, בצמרת פוליטי

 היו השבוע המכור. העקרון על רציני בק
מאד. קשה במצב נתונים מפא״י ראשי
 שביתת־הרעב המשך כי להם בחר היה

 רצי־ מפלגתיים להפסדים יגרור ברק משה של
חו הבמה, למרכז המביש החוק דחיפת נים.

 מוכרחה היתד, הבחירות, לפני מעטים דשים
 עתונאי־ יריבות. למפלגות גדול יתרון לתת
ל מסביב קוראים שמליוני לכך דאגו חוץ

 בארץ כי הראשונה בפעם ישמעו הארץ כדור
 רדיו אפילו דתית. קנוניה שולטת הקודש
 לא מפא״י אולם המציאה. על קפץ דמשק
 למשבר לגרום מבלי החוק את לשנות יכלה

 שרת, משה של ממשלתו ולנפילת קואליציוני
הבחירות. לפני מתאימה הפחות בשעה

 ביום באיטיות. התגבשה ההתקפה־הנגדית
 לעבר הראשונות היריות נורו שעבר הששי
 שרות־ של שליח גזית. במלון הקטן החדר

 הנשיא, לשכת ראש של מכתב מסר מוניות
 יום המחרת, יום תאריך את בטעות שנשא

השבת.
לצע חאה, הנשיא .אין : הנשיא נציג בחב

המקו הנוהל לשינויי להתערב דרך כל רו,
 תמים־ והיגו לתיקונם, או חוקים לחקיקת בל

 ישראל לממשלת המשפטי היועץ עם דעים
 העולם של האחרון בגליון פורסם ו (שמכתב

 איום, ללחצי פנים בשום להיכנע אין כי הזה)
 הדרך... זו לא נפש... פיקוח בחזקת זד, ויהיה
 לחזור לבקשך ידי את הנשיא מילא כך משום

 לצום...״ מהחלםתך בך
טרם זד, מכתב למות״. רוצה .אינני

לקיום השביעית השנה סיום עם בא במלון.מדינה הטלפון כשצילצל לתעודתו, הגיע

 של השפעתה על לתהות ניסו והרופאים רעב,
ה של מצבו על ישנה כרונית קדחת־מערות

המפ ההתקפה,־הנגדית גלגלי הסתובבו צם,
הש הסיב־ב מטרת המוגבר. בהילוכם לגתית

 להסיח כדי ברק, של האישית השמצתו : ני
התורפה. מנקודת הויכוח אפיק את

 השאירו ביותר הבזויה התקפת־המצח את
 עורך קארליבך, לעזריאל מתכנני־ה,פעולה

 למשרה בחשבון בקרוב לבוא המקוזה מעריב,
לש קארליבך, המדינה. בשרות דיפלומטית

 ירד קוק, הרב בישיבת בחור־ישיבה עבר
 שובת־ של ראשו על שפך הרגילה, לרמתו
 השמצות של קיתון במיטתו המתענה הרעב

הכו לאופי יפה שהתאימה מגעילות אישיות
 באוסף כתבים צוות עסקו שעה אותה תב■

 עברו פינות לכל לחדור ניסו נושאי־השמצה,
 יגלו שמא סתומה תקווה מתוך ברק, של

ה את בינתיים הפיצו תועמלי־לחש משהו.
מזינות. זריקות ,לברק הוזרקו כאילו שקר

 טבעי מפוקפק. ערך בעל נסיון זה היד,
 לאדם יותר רב בכבוד יתיחם שהקהל היד,

 לעדה מאשר עקרון, למען חייו את המסכן
 וחשוב אוספי־זוהמה. מכורים כתבלבים של

 אישיותו כי לבו בעומק הרגיש הקהל : יותר
התבי זה. במקרה חשובה אינה השובת של
 .משה היתר, לא היום סדר על שעמדה עה

 .אז- : התביעה זאת היתד. הכנסת״. נ. ברק
משטר־ד,קנוניות״. נ. רח־ישראל

 כי מקרה זה היה לא החור! עירעור
ה־ חוק שינוי לשם הראשונה שביתת־הרעב
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