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התבלבל
 וויצמל עזר (מיל.) אלוף שר־ד,תחבורה

 התפלאו לכן וקולחת. חדה לשון כבעל ידוע
ש הטלוויזיה וצופי הכנסת חברי בוודאי
 השר של לנאומו וחצי כחודש לפני האזינו

מ הנאום את קרא עזר משרדו. הצעות על
ה באמצע כתיבה. במכונת כתוב דף תוך
 הפסיק מילים, כמה גימגם התבלבל, נאום

 מהמקום רוגש בקול והמשיך שניות לכמה
הפסיק. בו

וויצמן? עזר של להתרגשותו גרם מד,
 לאותו קדם פירסום. משרדי ששה

לשר־התחבורה, עזר של מינוי אומלל, נאום

רולניק פירסומאי
אומלל נאום

 מצא וויצמן פסטיבל גדולה. בתרועה שלתה
 שאר בין לכן, החדש. השר של בעיניו חן

 פיר־ משרדי בששה לד,עזר החליט פעולותיו
 ב־ הפירסום על כאחראי ויחסי־ציבור. סום

 ),32( רולניק עמוס מונה ,משרד־ר,תחבורה
לחודש. ל״י 2500 תמורת

 ממנהלי עין־שמר, קיבוץ בן רולניק,
 פרטית, פירסום חברת ובעל דחף פירסום
 ופירסומים למידע האגף כמנהל כיום משמש

 להתלבש לו הפריע לא זה במשרד־ר,קליטה.
 תוכניות הכנת החדשה, עבודתו על ברצינות

 התקבלו חלקן למשרד־התחבורה. שונות
 פסל השאר בין וויצמן. על־ידי נפסלו וחלקן

 שנתי מיבהן לערוך רולניק הצעת את עזר
רשיונות־נהיגה. לבעלי

בנושא, בצידקתו לשכנע ניסה רולניק
 הכניס ויתר, לא רולניק התעקש. עזר אך
ש הנאום לתוך השנתי המיבחן סעיף את

 עזר, התבלבל בו נאום אותו לשר. הכין
 לקרוא בלי בכנסת, הנואמים לדוכן שעלה
תחילה. אותו

ל איש־צבא עושה מה חדשה. לוח
 מתגבר ? בבעייה ניתקל כשהוא שעבר
 אי־ את בלע הוא התגבר. עזר גם עליה•
 הנאום את לקרוא המשיך הוראתו, מילוי

סופו. עד
 את וויצמן פגש הנאום אחרי מספר ימים
״סיד משרד־התחבורה: במסדרונות רולניק

"נרנו ממזר. אותי, רת . . ב אמררולניק .
 מעט מודאג אז עד שהסתובב רולניק, חיוך.

 הפרשה, נסתיימה שבזה קיווה ממעשהו,
 שעזר כך על הרינונים את בביטול קיבל

עליו. לכעוס ממשיך
 לולא להתגשם, אולי היתד, יכולה תקוותו

 משרד־התחבורה, על אייל אלי של כתבה
 במיסגרת במעריב. שעבר בשבוע שהופיעה

 הוא כי שסיפר רולניק, גם רואיין הכתבה
 לעזר נאום אותו את כתב אשר זה היה

ווייצמן.
 חיל- מפקד היה יכול לא כזה ביזיון זיל

ה הוא, בשתיקה. לעבור לשעבר האוויר
 שהכניס ביותר הדינמי לשר בציבור נחשב

 שלו בישראל, שר ששמו למושג חדשה רוח
רוצה לא ״אני ולא! לא נאומים!? יכתבו

 השבוע הודיע יותר!״ כאן אותו לראות
 את להסתיר הצליח שלא התחבורה, שר

כעסו.
 הזה העולם כתב על־ידי רולניק כשנשאל

 אחת: במילה השיב הסיפור, לאמיתות
להד״ם.

דרכי־אדם
תרופה

לתרופה
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 אנוש. בני אתם לי! עזרו גוסס! ״אני
 השבוע הגיע זה בנוסח מכתב לי,׳.' עזרו

בער חתום המכתב על העיתונים. למערכות
אלזהו. אבו סאלים מוחמד באסים בית

 שנה,״ 24 לפני ג׳נין בעיר ״נולדתי
 היתד, ולא ״מאחר במכתבו. מוחמד ממשיך
 מצעירי רבים במו יצאתי, בעירי, עבודה

ועתיד עבודה למצוא כדי לגולה, עירי
 בעל הפלסטיני, הצעיר מפרט טוב,״ יותר

המצודדת. ההופעה
בפרנק המערבית. לגרמניה הגיע מוחמד

בבית־חרושת, כפועל עבודה מצא פורט
נוספים. גולים ערבים עבדו מפעל באותו

 היו לא המקומיים העובדים עם היחסים
 גם מריבות. פרצו פעם מדי משופרים•

 לפני שפרצה בתיגרה הגיעו. לתיגרות־ידיים
 הוא באוזנו. קשות מותמד נפגע כשנתיים

שם המקומי החולים לבית מיד הועבר
 למו־ והזריק הדם שטף את הרופא הפסיק

 הסביר מהטיפול," חלק ״זה זריקה. חמד
הרופא.

וכעבור החולים בית את עזב מוחמד

אכו־אלזהו פלסטיני
יותר טוב עתיד

 ״בחלקים ברע מרגיש החל ימים מספר
 ״עברו שסיפר. כפי בגופי," מאוד מסויימים

הוסיף. זוועה,״ לילות עלי
 בית להנהלת ונשנות חוזרות פניות
 השיבו לך,״ יעבור ״זר, עזרו. לא החולים

 לנוכח והחמיר. מצבו הלך בינתיים לו.
 מוחמד החליט ולבודקו, לשוב הרופא סירוב
 שחסך, הכסף במעט לג׳נין. לביתו. לחזור

 כל ״את לגדה. וחזר לאוניה כרטיס קנה
 בגדה רופאים על הוצאתי לי שנשאר הכסף

 עזר. לא זה המכתב. ממשיך ובישראל,״
 פעילות להפסקת תרופה כי טענו הרופאים

בגרמניה. רק נמצאת הזריקה, תוכן
 זה מצליחים אינם כבר מוחמד של מכריו

 מצב- את להעלות איך דרך למצוא רב זמן
 אף מחבריו כמה האומלל. הצעיר של רוחו

 בפיתרון לבחור ממנו למנוע כדי התארגנו
ייאוש. של

 מושלם. גבר להיות חדלתי כבר ״אני
 הכל בסך ואני ילדים להוליד ממני נבצר

 כספיים, פיצויים דורש אני אין !25 בן רק
 שיביאו רוצה רק אני להתנקם, רוצה אינני

 מקוללת!״ זריקה אותה נגד תרופה לי
לאחר פנו ״אנא, ומוסיף: מוחמד מבקש

 כדי יפעלו אולי גרמניה, בצירות אים
 אותו לשאול כדי רופא אותו את למצוא
 את למצוא אפשר ואיך הזריקה לתוכן

הנגדית.״ התרופה
 ליבם יטו השגרירות שאנשי לקוות נשאר
 חרב עולמו שכל צעיר של זו, לפנייה

זריקה• בגלל עליו
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