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 היום להגיע תיזכו לא ״אתם סאלי: באבא

 תאו־ אירעה חזרה בדרך ואמנם, לכלא.״
 אבו־ ברוך עם יחד והשוטרים, נת־דרכים,

 נבואת בביודהחולים. אושפזו חצירא,
התממשה. הישיש

 ביומו יום מדי מגיעים סאלי באבא אל
 הארץ. רחבי מכל מאמינים ומאות עשרות

 גם הגיע הזקן שחולל הניסים שמע
 והיום אחרות, עדות בני של לאוזניהם
שאינם רבים הרב של לפתחו משחרים

מ בו שיחזור ולשכנעו לנסות כדי סאלי
בהם. לתמוך וישוב באבו־חצירא תמיכתו

 פתוחה. לדלת שפרצו גילו להפתעתם
בח להם. המתין סאלי שבאבא היה נדמה

 מיהר הוא בהתלהבות, כימעט לב, פץ
לב למאמיניו, וקרא ברכתו את להם לתת
הח האגודה ראשי באגודת־ישראל. חור

 קריא- את מייד לפרסם ולא להמתין ליטו
 הם בהם. סאלי באבא של תו־תמיכתו

הת דבר את יפרסם שאבדחצירא חיכו
לפרסם כדי בו, סאלי באבא של מיכה

ידיים עם
הראש על

 היתה האחרונות לכחירות ד
ע  ל־ נתונה סאלי באבא של תמיכתו י

 מדי פחות היתה המפד״ל אגודת-ישראל.
 היה שבן־אחיו והעובדה בשבילו. דתית
 אולם עליו. השפיעה לא בה מרכזי חבר

בב להשתתף לאיש קרא לא סאלי באבא
 משמעותית. היתה לא ותמיכתו חירות,
לבאבא עתה באו אגודת־ישראל ראשי

אוזן אהרון
לבריאות טוב

 עולים רבים אשכנזים גם מרוקאים. דווקא
 וזוכים יפה, בעין מתקבלים לרגל, אליו

 מ־ יוצא לחודשיים אחת לברכה. אפילו
 שוכר שאותו בואינג, מטוס ארצות־הברית

 בלוד. ונוחת מגיו־יורק זריז סוכן־נסיעות
 סאלי, באבא של חסידיו מגיחים מתוכו

ש כאלה ביניהם באמריקה. המתגררים
האידיש. היא היחידה שפתם

ה עבור שכר מבקש אינו סאלי באבא
 דואגת לכך הניסים. ועבור שלו ברכות

הח עסקי את המנהלת הצעירה. הרבנית
 שיוצא אחרי מזכירים. כמה עם יחד צר

 על- מתקבל הוא הרב, של מחדרו החסיד
 הרבנית, על-ידי או המזכירים אחד ידי

 לקרן ליבו, שידבנו ככל לתרום ומתבקש
 זו, מייוחדת באווירה הרב. של הצדקה

 המאגי הרושם תחת עדיין שרוי כשהחסיד
 נכבד. סכום תורם הוא סאלי, באבא של
 הרב, בחצר הנהלת־חשבונות קיימת אם

 לא ממנה עותקים פנימית. בוודאי היא
 מס־הכנ־ שילטונות לידי פעם אף הגיעו

 שב־ בבית הכספים שמחזור למרות סה,
 של הכספים מחזור על עולה נתיבות

בארץ. הגדולים מהמיפעלים רבים
בא אצל שר־הדתות שביקר אחרי יום

אי הישיש של לביתו הגיעה סאלי, בא
 ושר־החקלאות הח״כ אחרת. מכובדת שיות

 מרוקאי. אינו אוזן אוזן. אהרון לשעבר
 הוא גם אולם התוניסאית. העדה בן הוא

 לבקש בא אוזן סאלי. באבא של מחסידיו
 האם להחליט: לו שיעזור סאלי מבאבא

 אבו־חצירא אהרון של לרשימתו להצטרף
 פסק העבודה. במיפלגת חבר להישאר או

 ושניכם בן־אחי עם הולך ״אתה הזקן:
!״תצליחו

 ואוזן אבו־חצירא של זו כמו לרשימה
 מתנת־בחי־ סאלי באבא של תמיכתו היתה
 התעמולה שידור מכל יותר השווה רות

 המרוקאית העדה מבני רבים שבטלוויזיה.
 לא סאלי שבאבא רשימה לבחור יעזו לא

 יודעים הזה הסוד את בה. לתמוך הורה
הצל את שבנו אחרות מיפלגות ראשי גם

בישראל. המיזרח עדות בני על חתם

אבו־חצירא ואהרון סאדי כאבא
לפדיון טוב

שפירא אברהם
לעושר טוב

 לכבודה
תורה של

ל- שוב יצא הנרעש כו־חצידא ^
בי עליו מיכתב, הכין הוא נתיבות.

 יודע שאינו הקשיש, הרב את להחתים קש
התייח גם היתה במיכתב וכתוב. קרוא
 ב־ סאלי באבא של לתמיכה עקיפה סות

 ה־ על חתם סאלי באבא אגודת־ישראל.
 נקמתו את להשלים רצה הוא מיכתב.

בא להסתבך. ימשיך שזה כדי בבן־אחיו,
 על־ידי שהוכן הנוסח על חתם סאלי בא

 אשי־ ולא ״בירכתי :נאמר בו חצירא, אבו
 אהרון שר־הדחות. יקירי, לבן־אחי גנה

 התנועה לכנסת, רשימתו על אבו־חצירא,
 בת בשער מודיע הנני ישראל. למסורת

 היא שנתתי אחרת חתימה כל כי רבים
ה הבחירות לשם ולא תורה של לכבודה

הקדושה.״ בארצנו מתקיימות
 אבו־חצירא, שיצא אחרי ספורות דקות

 היה בנתיבות, דודו מבית וטוב-לב, שמח
 אגודת־ישר־ ראשי את לשם שהזעיק מי

שפי אברהם התעשיין האגודה, ראש אל.
 חסידי על נימנה ואינו אשכנזי הוא רא•

 המבריק, העסקים איש אולם סאלי. באבא
כ גם הזו הבחירות במערכת שהתגלה

 להשיג לאנשיו: הורה ממולח, פוליטיקאי
 באבא של מחודשת תמיכה מחיר בכל

באבו־חצירא. תמיכתו את שתבטל סאלי,
 דחופים אגודת־ישראל אנשי כשהגיעו

 מוכן, טכסט ובידם לנתיבות, ובהולים
 הם סאלי, באבא את להחתים רצו עליו

 הקשיש הרב בידי מקבלת־הפנים. הופתעו
והחל בוטה יותר הרבה טכסט כבר היה
עימ נשאו אגודת־ישראל שאנשי מזה טי

 הבלתי־ תמיכתו את להם נתן הוא הם•
אותו. הונה שבן־אחיו רמז ואף מסוייגת,

 לאמוד כדי סקר, ערך לא עדיין איש
 תוצאות על סאלי באבא של השפעתו את

 מדברות שהתוצאות נראה אולם הבחירות.
עצמן. בעד

 ולהציג בהם הישיש תמיכת את אחר־כך
כשקרן. אבו־חצירא את כך על-ידי

 תמ״י במטה זריזים עסקנים ואמנם,
 סאלי באבא תמיכת דבר את לפרסם מיהרו

 להגיב, מיהרה אגודת־ישראל ברשימתם.
ה סאלי באבא של מיכתבו את פירסמה

בהם. לתמוך קורא

 הח״כ הוא אחר קולות־מרוקאים צייד
 שמואל• לשעבר, צרפת אזרח פולין, יליד

 אנט, פלאטו, של רעייתו סלאטו־שרון.
 שלו, הווילה המרוקאית. העדה בת היא

 הומה שלו׳ הבחירות מטה כמו בסביון,
 שאגודת־ שמד. גרס פלאטו מרוקו. יוצאי

 יכול להשיג, יכולים ואבו־חצירא ישראל
ל נסע הוא צדק. והוא הוא. גם להשיג

 אשתו, של מישפחתה בבני מלווה נתיבות,
סאלי. באבא של לביתו נכנס

 של בקריאה יזכה שלא ידע פלאטו
 לכן עבורו, להצביע לבוחרים סאלי באבא

 לקבל היד, שביקש כל זאת. ביקש לא
 יהודי״, כל ״כמו האדמו״ר, בירכת את

 מניח שבו המעמד את יצלם שלו ושצלם
 פלאטו של ראשו על ידיו את סאלי באבא

גדו מודעות הופיעו למחרת לברכו. כדי
 הקשיש הרב נראה בהן בעיתונים, לות

 שליווה הטכסט פלאטדשרון. את מברך
 באבא ספק: הותיר לא התצלומים את

בפלאטו־שרון. בבחירות תומך סאלי
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