
לפסיכיאטר! עניין הוא ..התנהגותו מודעי:
לממשלה חברו את מאשים ארליך שימחה

או־לין־ שימיחה

מודע* ■צחק
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 העמודים באחד הסתתרה פצצה ך*
 של השישי היום גיליון של הפנימיים 1 י

 ראיין קוטלר, יאיר העיתון, כתב מעריב.
 בעיות על ארליך, שימחה שר־האוצר, את

כל ונתונים מיספרים הביא האינפלציה,
 שהגיע עד השר, של מפיו יבשים כליים

 שארליד לאחר יותר. האישיות לשאלות
 גפני, ארנון ישראל, בנק נגיד את תקף
 הורביץ, יגאל לשעבר, התעשייה שר ואת
בי ״בקריאת שר־האוצר, את קוטלר שאל
תו ״ולמה :תיאורו פי על חטופה,״ ניים
 חברך מודעי, יצחק השר הרף ללא אותך קף

 תובע כישלון, בך רואה הוא למיפלגה?
 :ארליך כך על השיב י־ התפטרותך את

לפסי עניין זה מודעי של ״התנהגותו
כיאטר.״
ה השישי ביום פורסם שהראיון למרות

 הליברלית. המיפלגה ורעשה געשה קצר,
כהר היום, באותו הלך לא מודעי אפילו

 שברחוב לבית־הכנסת אביו עם יחד גלו,
 ישירות נסע אלא בתל-אביב, החשמונאים

 על ענה שם פיתוח. שבהרצליה לביתו
הזדע את שהביעו ידידים של טלפונים

דו ״אני עיתונאים. של אלה ועל זעותם
 המיפלגה, במוסדות להתנצל מארליך רש
להת אותו אכריח כן, יעשה לא הוא ואם
 בכך היה המיפלגה.״ למוסדות מחוץ נצל

 יחזור לא ארליך שאם גלוי, מאיום יותר
 ששר הראשונה הפעם זו תהיה מדבריו, בו

 בעת אחר, שר כנגד דיבה תביעת יגיש
הממשלה. באותה מכהנים ששניהם

 הפוליטית, ברכילות שאינו.בקיא למי
 כבר מודעי. של הנסערת התגובה תמוהה
אישי-צי- מפי יותר המורים דברים נשמעו

 עברו והמותקפים אחרים, אישים על בור
 של חבריו גם אולם היום. לסדר עליהם
מו של למחנה השייכים אלה וגם ארליך

 שוטף האחרונים בחודשים כי יודעים, דעי
 המיפלג־ והעסקונה הכנסת הממשלה, את

 האנרגיה שר שלפיהן שמועות, של גל תית
 תיק את גם קיבל מכבר שלא והתשת־ת.

סי פעם מדי לאחרונה מגלה התיקשורת,
 משרי כמה מוזרה. התנהגות של מנים

 ממישרדו בכירים פקידים או הממשלה
תמי את הסתירו לא אחרים וממישרדים

הרי ומחוסר המשונות מתגובותיו התם
שלו. כוז

 את חודשים כמה לפני שפקד האסון
 הראלה, היפהפיה, כשבתו מודעי, יצחק

 לירי• אות היה דרכים, בתאונת נספתה
 כדי עליו, צדקנית במיתקפה לפתוח ביו

 שהיה מי כל פוליטית. ולחסלו לנסות
 בביתו ואחר-כך הראלה, של בהלווייתה

 לפניו ראה השבעה, בתקופת מודעי של
האמי הידידים גם ורצוץ. שבור אדם
ית לא שהוא חששו מודעי של תיים

הזה. מהמשבר אושש
חסיד איש

 בכל והחל מודעי התאושש אשר
אפ בפעם פעם כשמדי לתפקד, זאת *י■
 על חיוך של בצל להבחין אפילו היה שר

ה של ל״חתיך״ הנחשב השר, של פניו
 להם תצמח לא כי יריביו, הבינו ממשלה,

רי של גל לפתע החל אז מאסונו. ישועה

השר. בנפש שהתחולל המהפך על נונים
 במשך מסורתית. ממישפחה בא מודעי

 אביו עם ללכת נוהג היה הוא רבות שנים
 בתל־ חשמונאים ברחוב קטן לבית־כנסת

 בני יתר את גם לשם לקח ולעיתים אביב,
אהו שהיתה הראלה, ביניהם מישפחתו,

מודעי. של אביו הסבא, של בתו
 הידוע אדמון, דויד הפירסומאי מספר
 היה הוא שנים ״במשך :למודעי כמקורב

 2 בשעה שישי בימי פגישות איתי קובע
 את להשאיר צריך הייתי אחר־הצהריים.

 עם לשבת כדי זו, שעה עד כולו הצוות
 שלנו. ולקוח רבלון מנכ״ל אז שהיה מודעי,

 היום פשר את הבנתי שנים אחרי רק
 בערך מאיתנו נפרד היה מודעי והשעה.

 היה עימו ויחד אביו, לבית הולך ,3.30ב־
שלי.״ למישרד הקרוב לבית־הכנסת, הולך

במי יותר מודעי הקפיד האסון לאחר
 הרבה שקורה כפי דתיות, מיצוות לוי

 הלך הוא יקיריהם. את שאיבדו לאנשים
 גדולה בדבקות התפלל לבית־כנסת, יותר
 הר־ של מותה אחרי נמנע מודעי יותר.
 כך בשבתות, לבלות או לטייל לצאת אלה

 לשומר־ מחילוני הפך הוא כי היה שנדמה
 בדבקות המאמין בתשובה לחוזר מסורת,

היהודית. בדת
 לדעת סממן, היתה מודעי של הדתיות

 שמודעי לכך עוזריו, וחבר ארליך שימחה
 כי סיפורים להפיץ שדאג מי היה משתגע.
 הליברלית המיפלגה של שונים בכנסים

 מיש־ פלט שטויות, לדבר לפתע מודעי החל
 את ועיוות לנושא קשורים שאינם פטים
 אי הרינונים למרות מוזרה. בצורה פניו

 סגור כלשהו, כנס על להצביע היה אפשר
ב מודעי את אנשים ראו שבו פתוח, או

המוזר. מצר

 למודעי, ארליך בין הקרע שהעמיק ככל
 בגלוי יצא מודעי השמועות. גל גבר כך

הלי במיפלגה ארליך של הנהגתו כנגד
 כשר־ שלו הכלכלית המדיניות וכנגד ברלית
 על שהרים עסקים, איש מודעי, אוצר.

 ואשר כושלים מיפעלים של שורה רגליהם
 של ארוכה יותר עוד שורה יש לזכותו

מו ארליך כי טען משגשגים, מיפעלים
 כלכלית שואה לקראת המדינה את ביל
 כולו והליכוד הליברליוד המיפלגה ואת

פוליטית. שואה לקראת
 תוכנית הגיש מודעי כאשר היה השיא

ל נגדית תוכנית המדינה, לתקציב משלו
 כי ברור היה ארליך. של התקציב הצעת

 תקציב הצעת יעביר לא ראש־הממשלה
 בכך כי שלו, שר־האוצר של מזו שונה
 גם בארליך. מוחלט אי־אמון מביע היה

בל הפגנתי הוא זה צעדו כי ידע מודעי
 אך מארליך. רוחו למורת נוסף ביטוי בד,

 חמתו את שעוררה זו, בהפגנה רצה מודעי
מכל. יותר שר־האוצר של

 אני ״או
מודעי״ או

מש־ לידי הדברים הגיעו כחודש פני
בפו הליברלית. במיפלגה ממש של בר >

 אני ״או ארליך: התבטא סגורים רומים
ב עמוק בחריש ההל ארליך מודעי!״ או

 כנגד תומכים להשיג כדי מיפלגתו, תוך
 להעביר ארליך הצליח היתר בין מודעי.
 החזק האיש ברמן, יצחק ח״כ את לצידו

הלי המיפלגה של תל־אביב סניף של
 של ביותר החזק הסניף שהוא ברלית,

ממתנגדי לכן קודם היה ברמן חמיפלגה.
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