
במדינה
)39 מעמוד (המשך

ה את העריכה המישטרה ״אלפים״. על
 התקרבה אחרת הערכה .12,500ב־ באים

ביותר המרשים המיפגן זה היה אלף. 20ל־
 עם החוזה חתימת מאז עכשיו שלום של

מצריים.
ה על־ידי הוכנו הסיסמות מן חלק רק

 מכל שבאו המפגינים, עצמם. מארגנים
הקי מבני רבים וביניהם הארץ, רחבי

 שלט־ענק בדמיונם. גם השתמשו בוצים,
 שרון, אריק של המדוייק דיוקנו את הראה

ה הגדה בדמות גלידה מלקק כשהוא
״אינפנטיל״. לכותרת.• מעל מערבית,

ה עריק — שרון ״אריק אחר: שלט
שלום״.

 שיקרת?״ וגם ״הרצחת שאלה:
ויר ״ישעיהו יותר: עוד מתוחכם נוסח

ה להעדפת רמז — !״יהושע ולא מיהו,
 המאוחרים הנביאים של היהודית בשורה

יהושע. ספר של רצח־העם תורת פני על
 כה היתר, הצפיפות וכדורסל• כרוזים

 איש למצוא יכלו לא ידידים כי עד רבה,
 נתקלו שונות מיפלגות חברי רעהו. את
 כשנוכחו פעם לא הופתעו באקראי, בזה זה

ל להביא הצליח שרון אריק כי לדעת
פרו ממנה. רחוקים שנראו אנשים תנועה

 אנשי בקיבוצניקים, השתפשפו פסורים
 רעיון חסידי של״י, אנשי עם לשעבר ד״ש

אתמול שעוד מי עם הפלסטינית המדינה
תומרי,ין יגאל של כאפו תופס חייל

— להיחצא לדדכים מותר ״האס

המימשל* בניין של גדר־התיל על תערוכת־התמונות
ובביר־זית?״ באלון־מורה בגן־הירק, —

 את יציג כי הודיע הוא הרעיון. על קפץ
 אליו הצטרפו בביר־זית. בתערוכה תמונותיו

 אבנרי, (אורי וחברי־כנסת פרופסורים כמה
במכו הגיעו הם טובי). תופיק ביטון, צ׳רלי
ביר־זית. למבואות אחדות ניות

 :אפתעה־לא־אפתעה להם המתינה שם
 בפקודת באנשי־מילואים המאוייש מחסום,

 כעל הוכרז האיזור על כי והודעה, סגן,
סגור. צבאי איזור

הת לא תומרקין חמושים. חיילים
 מתא- התמונות את הוציא הוא ייאש.

 במקום בו וערך מכוניתו, של המיטען
 מן אחד כל כאשר מאולתרת, תערוכה

 החיילים תמונה. בזרועותיו נושא המפגינים
 בין רק הפריעו. ולא בעניין בנעשה הביטו

 ויכוח התפתח תומרקין ובין אחד חייל
 הצייר של באפו תופס כשהחייל אלים,
אותו. וצובט

בתערוכה. הסתפקו לא חברי־הכנסת
 מהמימשל, רב־סרן לכפר. להיכנס תבעו הם

 עם להתקשר הבטיח בינתיים, שהוזעק
 התשובה, התמהמה כאשר עליו. הממונים

 אל ההר, במעלה צועדים השלושה החלו
 ניסו פעם־פעמיים הרחוקה. האוניברסיטה

 בכוח, דרכם את לחסום לב, בחצי החיילים,
נרתעו. לא השלושה אך

 כמה כבד. והשרב ארוכה, היתה הדרך
 הח״כים, פני על עברו בני־הכפר של מוניות
 מכוניות את מרחוק בראותם אך עצרו,
 התנדבו לבסוף אותם. לאסוף חששו הצבא,

או את להם להשאיל ערביים נערים כמה
פניהם.

ב בלטו כך. על לשמוע מוכן היה לא
השכונות. בני : העדרם
 של האחרונים הצלילים שנדמו אחרי

 זהותם את המפגינים גילו התיקווה, שירת
 אלפי את הרימו התכופפו, הם האנושית:

 בשטח, פזורים שהיו והכרוזים הניירות
בסלי־הפסולת. אותם הפקידו

 שכל היתה ביותר המרשימה העובדה אך
 — במקום ונשארו באו האלה האלפים
 בשידור־חי שודר שעה שבאותה למרות

 ו־ ישראל בין מישחק״הכדורסל בטלוויזיה
צ׳כוסלובקיה.

שטחים ה
אופני׳□ על חייכי□

 האוגיסרסיטה עיירת ?תושבי
:מאלף שיעור זה היה

בפעולה הישראלית הדמוקרטיה
 העיירה של תושביה רואים יום בכל לא

 ישראליים, חברי־כנסת שלושה הערבית
אופני־ילדים. על הרוכבים
 מצפון קילומטרים 10כ־ ביר־זית, תושבי

 גם מוזרים. למחזות רגילים לרמאללה,
 מייד עברה השמועה אך התרגשו. לא הפעם
 באותו הוכרז שעיייה בעיירה, לאוזן מפה

סגור״. צבאי ״איזור כעל בוקר
של קבוצות כמה קולקטיבי. עונש

 המושל צו נגד למחות החליטו ישראלים
 צו ביר־זית. אוניברסיטת לסגירת הצבאי

 להעניש שנועדה פעולת-עונשין, הוא זה
 המיכללה, ותלמידות תלמידי 1200 כל את

 בדרך המפסידים עניים- בני־כפרים רובם
לימודים. של שלמה שנה זו

 זה אין כי הכל סבורים המערבית בגדה
 של ניסיון גם אלא קולקטיבי, עונש רק

האינ הראש את ״לערוף״ הצבאי המימשל
ב הפלסטינית, האוכלוסיה של טלקטואלי

 הגיע ששימעו המפורסם, קניג״ ״דו״ח רוח
**. אליהם גם

 קבוצה גם נאסרו. הפגנות־התמיכה כל
ה מהאוניברסיטה פרופסורים של גדולה

 עם הזדהותם את להביע שביקשו עברית,
זאת. לבצע יכלה לא בביר״זית, עמיתיהם
 הגואל הרעיון ופרופסורים. צייר

 תחת בן־יהודה. (״יבי״) יונה למשורר היה
 שקומץ הציע המונית, הפגנת־תמיכה לארגן

ויפ לביר־זית יגשו ואמנים אנשי־רוח של
הזדהותם. את שקטה בצורה גינו

 עתה זה שהציג תומרקין, ייגאל הצייר
חלחול, הרוגי שני עם תערוכת־הזדהות

 תופיק ביטון, צ׳רלי יושביס: מימין *
ברעם. חיים תומרקין, יגאל יבי, טובי,
 הממונה קניג, ישראל תבע השבוע **

 שלו בדו״ח מחדש לעיין הצפון, מחוז על
 קניג הציע השאר בין המלצותיו. את ולבצע

 אלא לערבוס, גבוהה השכלה לעודד שלא
טכניות. לעבודות רק להכשירם

 האוניברסיטה, לפתח השלושה כשהגיעו
 לחברי־ בערבית לנאום טובי תופיק החל

 שלוש במקום. שנכחו ולתושבים הסגל
 קפצו מתוכן ביעף. הגיעו צבאיות מכוניות
 פתח את בגופם וחסמו חמושים חיילים
 הח״כ מן תבעו רבי־סרנים שני הבניין.
 זה היה המקום. מן ולהסתלק להפסיק
 עיירת־האוניברסי־ לתושבי מאלף שיעור

בפעולה. הישראלית הדמוקרטיה :טה
נוט שהם השלושה הודיעו הנאום בתום

למכו להיכנס סירבו הם המקום. את שים
 של מכונית להם. שהוצעה צבאית, נית

 בדרך־ לביר־זית שהסתננה המפגינים, אחד
למחסום. חזרה אותם לקחה צדדית, עפר

 נעצרה היא המחסום לפני מטרים כמאה
 זה כי להם הודיע רב־סרן חיילים. בידי
 להם מותר חדשה: הוראה נתקבלה עתה

בביר־זית. לבקר
 התעלומה פשר בגדר־תיל. תמונות

 העבירה הצבאית הרשת מכן. לאחר נתגלה
 עת באותה שהיה לשר־הביטחון, דיווח

 בכנסת. ועדת־החוץ־והביטחון בישיבת
 וייצמן עזר הירהר הידיעה, את כשקיבל

להי לח״כים לתת כדאי ״האם רם: בקול
 בנאות־סיני, גן־הירק כמו במקומות מצא

 רובם חברי־הוועדה, ?״ וביר־זית אלון־מורה
!״כן !״כן :השיבו הליכוד, אנשי

 ההוראה את לפקידיו העביר וייצמן
באו אך לביר־זית. לגשת לח״כים להתיר

ההפגנה. נסתיימה כבר עת תה
ליד המפגינים עצרו הביתה, חזרה בדרך

 שהפעם הבינותי לחדרי שעליתי ך•
• /  לפי לי, נסך בוודאי הבאר־מן הזו /
 — המשקה לתוך רעל מגבוה, פקודה
 למות. ועלי גדולה בכמות הרואין של אבקה

 גופי המיטה. על אשכב צער. כל לי אין
ו יסורים, ללא יקפא לאט, לאט יתקרר
 עלי הזו השקטה המיתה לקראת אמות•
 את יפה נועל אני כהלכה. עצמי את להכין
 לחדר־האמ־ ונכנס בגדי את פושט החדר,
 העליון לכיס מוצמד לי, יש הקטן. בטיה

 יום־הכיפורים. מילחמת אות הפיג׳מה, של
 מסיר אני המילחמה. אחרי ככולם שקיבלתי

 בית־השי- לאסלת וזורק הפיג׳מה מן אותו
 מתחיל אני אחר־כך המים. את ומוריד מוש

 העירום שגופי מרגיש ואני להשפיע,
 קור- מנגד עומד אני לאט. לאט מתקרר
 עד מתחמם גופי בו. מתפשט שהחל המוות

 כולו, ומאדים המוות את ודוחה כמעט, סבל
 ושופך הברזים כיוון את הופך אני ואז

לגמרי. קרים מים עליו
 עץ הופך ואני גופי, מתקשח לאט ״לאט

 רחבת־ אפורה, לבנה, בערבה עומד בודד
מסבי דבר שום ואין שם עומד אני ידיים.

 בקיץ האופק עד נוסף אחד עץ לא — בי
 מגיעה כאשר ובחורף, והשחון, הארוך

 המיקלחת זרם את מכוון אני עונת־הגשמים.
 הגשם טיפות את ומרגיש קל, לטפטוף
 מעורר שלי העץ גוף על הראשון הראשון

ה עונת־היובש. אחרי אין־קץ תענוג בו
 החורף סופות למטר מתגברים גשמים

 לפעמים שבו היבש, הקיץ מגיע שוב ואחר
 ומרענן. קצר מימטר יורד ובסופו בתחילתו

 חורף, קיץ, שנים. מאות שם עומד אני
 קץ. אין בשלווה מתחלפים ואביב סתיו

שמסבי היקום עם מלאה בשלווה מתקיים
בי.״

 המשיח
מגית־דויד

 מת מצליח, אדריכל ,43 בן רייפר פי ף*
 התפרסמה בעיתונות כשבוע. לפני 1

 שירות־ בעת ירי בתאונת נהרג כי הידיעה
אי הנדסה-קרבית ביחידת שלו המילואים

 ו־ כסית תושבי הקרובים, ידידיו שם•
 האדריכלים ועילית, בוהימה אנשי טעמון,

 שהתפשטה והשמועה אחרת, סברו במדינה,
התאבד. רייפד רפי כי סיפרה

במו רייפר רפי נהג האחרונות בשנים
 יכלו לא הוותיקים ידידיו מדהימה. זרות

 ומאבד הולך האיש כי מהעובדה להתעלם
 המצליח, האדריכל הנפשית. יציבותו את

 ויתר במיקצועו, הטובים לאחד שנחשב
מהנ ניב, אמנון עם הפוריה שותפותו על
 עצמאי סישרד ופתח ירושלים, העיר דס

 את שעשה האדריכל בתל־אביב. משלו
 המיתאר תוכנית למנשייה, תוכנית־האב

מאוניבר חלק תיכנן ובאר־שבע, לאילת
 בינלאומי בפרס זכה ואשר בן־גוריון סיטת
 בתל- מישרדו את סגר באדריכלות, חשוב
 בתחילה מוזר. באורח נוהג והחל אביב
 נסע רייפר רפי בתשובה. החזרה זו היתה

 בקעה, בשכונת ערבי בית שכר לירושלים,
 אדוק יהודי והפך טלי, בשם מקרמיקאית

 כי לידידיו מספר מחל אחר־כך ומאמין.
 ובתמים באמת האמין — רייפר רפי — .הוא

 מצאצאי בית־דויד נצר המשיח הוא כי
 ספר כתב אף זה בנושא צבי. שבתאי
 בספר המחבר. שיכרון לספר טיוטה שנקרא
 רפי מספר כרוכים, סטנסיל דפי העשוי
ש התרחשויות על מדהים בפיכחון רייפר
המשיח. הוא־הוא כי להאמין אותו הביאו

לפגוע לא כדי אך ביוגרפי, הוא הספר

 רמאללה, של האימתני מיבצר־המישטרה
 שוב הצבאי. המימשל מישרדי שוכנים שבו

 הן הפעם תומרקין. של התמונות הוצאו
המיבצר. של התיל־הדוקרני חוטי בין נתלו

 לפי ביותר, מקורית תערוכה זאת היתה
 אולם המודרנית. האמנות־המושגית כללי כל

 שלח הוא כראוי. אותה העריך לא המושל
 ציוו ואלה מישמר־הגבול, אנשי של קבוצה
התמונות. את להוריד בגסות

 עמד שם לכנסת, מיהרו חברי״הכנסת
אלון־ התנחלות על הגדול הוויכוח להתחיל

* 2181 הזה העולם*


