
 מחנה כרמלי מריסיומיומית המתוח
 או חי בנה, של לשובו

למיניהם. גונבי־דעת אחרי שולל ללכת הפסיקה היא מת.
 כדי לרדיו, מקשיב כרמלי ראובןמהרדיו ישועה

הנעדר. בנו על הודעות לשמוע
איצטפילים. הנחיית לפי לחפשו, ממשיך הוא לבדו יואל, נעלם מאז

בר־מיצווה. כבר לו עשו האם — ביותר
ב שישב לבן, בבגד לבוש בבא־סאלי,

 למיש־ בבכי פרץ ענקית, עוד כורסת תוך
 מאמץ כל עשו בניו העצוב. הסיפור סע

 ולא הבכי בשלב שיקצר כדי ׳להרגיעו,
 עשרות ממתינים ישבו ייקר, זמן יבזבז

 ידו לתוך דחפו הם בחוץ. נוספים אנשים
ה את לפתוח עליו ופקדו סידור־תפילה

 כבד המופלג, הישיש וראה־זדדפלא: ספר.
 שבו בדף בדיוק פתח והראייה, השמיעה

לתורה. עלייה בזמן ילד קורא
 שלושת קראו חי!״ שהילד סימן ״זה

ש הסקרנים, גם בשימחה. ׳נושאי־הכלים
בהת אמרו שבדלת, החריץ דרך הציצו

צודק!״ תמיד ״הרב רגשות:
 הוא שאין לאב הסביר הנוכחים אחד

 עבורו. זאת יעשה הרב להתפלל. חייב
ומ דתי אינו שהוא גילה הנרגש ראובן
התפלל. לא עולם

בנתיבות. עבורו שנבנית ארת,
אי שהם בעצם, מודים, ומרים ראובן

 אך האיצטפילים, לכל מאמינים נם
 בחקירת אחרת נקודת־אחיזה כל באין

 להקשיב נוטים הם בנם, של היעלמו
 בעלי־כוחות להיות המתיימרים לאנשים

אח מישפחוה שגם העובדה על־טיבעיים.
 גורמת מצוקה, בשעת כך עושות רות
מג ואפילו בושה, ללא זאת לעשות להם

והתיקווה. האמונה את בליבם בירה
 נאווה שנעלמה אחרי ימים שלושה
רח את יוסי של חבר הביא אלמליח,

 המיש- אל מחדרה טירן (״ג׳וקי״) מים
בבת־ים. הדואגת פחה

 שהיה ונמוך־הקומה, הצעיר הבחור
 מיש- בני את הרתיע לא ברישול, לבוש
לעזרה. ששיוועו אלמליח פחת

 את ג׳וקי הרשים שבו הראשון, מהרגע
הוא שונים, בתעלולים בסלון הנוכחים כל

 נאלץ אבל אבודה, תהיה המישפחה עדיו
ו בבושודפנים עזב הוא לוותר. לבסוף

לחדרה. חזר
תופ מול נבוכים עומדים הפסיכולוגים

 — אותם מקומם האיצטפילות. עות
הני — בר־דעת אדם כל שמקומם כמו
 חס־ אנשים ריגשות של המחפיר צול

 מהם רבים אך מצוקה. בשעת רי-אונים
 במיס־ להתערב שלא מוטב כי סבורים

לה מסוגל לא אתה ״אם זה. מכוער חד
 שנקלע למי עידוד או נחמה כל ציע

 הוא אם להתערב לך מותר האם לאסון,
 לירות?״ בכמה אשלייה לקנות מצליח

מהם. אחד אמר
 משכילים אנשים ביותר, הטובים ״חברי
 אחד אל משבר של ברגע פנו ונאורים,

 אז שלם, בלב בו האמינו הם אם כזה.
 אמרה האחרים,״ כל על מתפלאת איני

לה אחרת. פסיכולוגית ■ רזין גי ן

 בניו שלושת בחדר. השתלטה דומיה
 מהירה. התייעצות קיימו בבא־סאלי של

 גילינו ״הנה, בחומרה: אמר מהם אחד
שו אינו כי נענש הואי סובל. האב למה
 הינהנו בחדר הנוכחים כל מיצוות!״ מר

הסכמה. לאות
 מים בקבוק שלף הכלים מנושאי אחד

 אמו שם את התווית על רשם מאי־שם.
 ״תגיד רופא: מעשה והורה, הילד של

פע שלוש לגימות, שבע לבלוע למרים
 ותיראה ימים שלושה במשך ביום, מים

 שאמר כמו יחזור, הילד שבעזרת־השם
הרב.״

 להיכנס לבא הורה התור על המנצח
מה להיפרד לראובן איפשר ולא פנימה,

 בחדר, מתמהמה ראובן בעוד המכובד. רב
 השני. האיש לעבר למלמל הרב החל כבר
 בבא־סאלי וקצר. תכליתי היה העסק איתו

 ובנו בלתי־מובנים קולות כמה הוציא
ה ?״ משהו איתך ״הבאת :לשאול מיהר
 •שלף הוא להביא. עליו היה מה הבין איש

 ויצא — שקל 30 — שטרות שלושה
 ברכה לקבל באתי ״רק מהבית. מאושר
אמר. מהרב,״

 על עברו אנשים עצמו. על חזר המחזה
כמ בכורסתו המקופל הקדוש, הצדיק פני
 עוד נשלפו נע. בסרט כמו ׳ללא־ניע, עט

 ובני שהרב לנחש קשה ולא שטרות ועוד
 ועסוקים בבית היום כל היושבים ביתו,

 צריכים אינם ונחמות, ברכות במימכר
לפרנסה. לדאוג

 שהאיש לספר גאים היו הרב שכני
מפו לווילה בקרוב יעבור הזה המכובד

הש הוא תיקוותם. למקור להפוך הצליח
 לכל בן־מישפחה היה כאילו בבית, תקע
עצות. ושפע דבר,

ב חשדו בודים במישטרת השוטרים
 הוא. מי לדעת והתעניינו המוזר איש
 התגונן, ג׳וקי ? הילדה חוטף הוא אולי

שה לשמוע שהסכים מי לכל הסביר
הס לשם רק נועד שלו המוזנח מראה
 המישטרה עם עובד בעצם הוא כי וואה,
 ״דגים בתפיסת לה לסייע הצליח וכבר

 כי בשקט, תמיד עובד הוא שמנים״.
 ״מדובר חייו. את לסכן יכולה חשיפתו
בלחש. הסביר הוא זהב,״ בהרבה
 של במיטתה ימים שלושה ישן ג׳וקי
 והבטיח בתמונתה, מחזיק כשהוא נאווה,

ובבוא במחשבה, מתעמק ״אני :לאם
 זה אבל הילדה. איפה לך אגיד היום
שבו שלושה ימים... שלושה לקחת יכול

ה סיפוריו כל חודשים.״ שלושה עות...
 ועל 3 הסיפרה על התבססו מופלאים

 הופיעו אלה יסודות שני האדום. הצבע
 המיש- את בהם שהלעיט הסיפורים בכל

 כי עליו, ילחצו שלא ביקש הוא פחה.
עמוקה.״ ״במחשבה מרוכז להיות חייב הוא

 המישפחה ענייני כל את ניהל ג׳וקי
 האח, את ליווה אף הוא ימים. באותם

 בעלת שלום, שושנה של לביתה יוסי,
 את הציג לפניה מגיבעת־שמואל, הקערה

כ״בלש״. עצמו
להס לו נאמר ימים חמישה אחרי רק
 ג׳וקי החל הרגע באותו מהבית. תלק

לה חדלה שהמישפחה כשהבין מגמגם.
שבל־ בצעקות, לשכנע ניסה בו אמין

 בעזרת־ אבל, מסובך, מיקרה שזה עמנו
חג־הפסח. עד יחזור הילד השם,

 ממושב האיצטפיל הסביר הזח להעולם
עק לנשים בעזרה מתמחה שהוא עזריקם

 לברר כדי אותן בודק הוא לדבריו, רות.
 עמנו אליהו בגבר. או באשה המום אם

 אמר רק בודק, הוא איך לפרט סירב
 ומהגבר מהאשה לוקח הוא השאר שבין

 מסויים. חומר לה מוסיף דגימודישתן,
 תולעים מופיעים ימים כמה כעבור אם

פורייה. שהיא סימן — בשתן־האשה
 הקדוש

מנתיבות 7^
שכ קם יןמו רי  אל כרמלי פנה עז
 כאן נתיבות. — בדרום אחר יישוב

 — חמות המלצות בהשפעת — בא הוא
בבא־סאלי. הצדיק אחר, עושה־נפלאות אל

 — אבוחצירה הרב של ביתו פתח לפני
 — פלילי לדין היום העומד השר של דודו
 שהגיעו אנשים, עשרות שעה אותה צבאו
 לבית־ בכניסה שם, הארץ. חלקי מכל

 אך רב. וליכלוך עזובה שלטה הדירות,
 באומרם: ראובן את הרגיעו המבקרים

 שחת.״ ערימת בתוך תמיד שוכן ״יהלום
 שכללה פיתקה, על שמו רשם ראובן

שמות. 53 כבר
ה סיפורו את לממתינים סיפר ראובן

 אל החלון, דרך מייד, הועבר זה אישי.
 איך להתעניין שמיהרו הרב, של בניו

והחשוב הילד כמה בן מתי׳ קרה, זה

מ
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 בתנאי ישראלית, תערוכה לערוך מוכן
 ממוסיאון יגיע לא מהמוצגים אחד שאף

 זו היתה לא ירושלים. שבמיזרח רוקפלר
 מקומד של לא ואף קיסינג׳ר של החלטתו

 של בראשו הנראה, ככל עלה, הרעיון בר.
 די- דגלם מט, של מועצת־המנהלים יו״ר
הישרא מהתשובה הופתע לא איש לון.
 מוכנה היא שאון הודיעה ישראל — לית
כזאת. בהצעה לדון

 אברם, מורים המחאות. גל גבר בינתיים
 את האשים מפורסם, נידיורקי עורד־דיו

 ״לבטל למאמץ הצטרף שהוא בכך מט
תור ישראל״. מדינת של חוקיותה את
 די- והביעו למוסיאון טילפנו נוספים מים
 יחסי- איש רובינסטיין, הווארד דומה. עה

 שהוא הודיע רבה, השפעה בעל ציבור
 גם עשה כך במוסיאון. חברותו את מבטה

אח ורבים קליין, ג׳ורג׳ סוכן-המקרקעין
 קח במוסיאון שהקים בליץ, נלסון רים.

 כי הודיע שבו מיכתב, שיגר להדפסות,
 יותר רציתי ״לא תמיכתו. את מבטל הוא

בליץ. ר אומ איתם,״ קשר בשום
 סגן גילפטריק, רוזוול פנה לכך בתגובה

 — מיפעל־התרומות ומנהל המוסיאון יו״ר
 לנציג — דולר מיליון 100ב־ המסתכם

 שמם לו ואמר הוועד־היהודי-אמריקאי,
 הוא עמדתו. את מחדש לשקול מעוניין
 מ־ קריאות־טלפוניות אליו שהגיעו הסביר

 ש- שרמזו אחרים, ומאנשים סוחרי־אמנות
להינזק. עלול התרומות מיפעל

 לא שהוא זאת, לעומת טוען, מקומבר
 אלא שהתעורר מהכעס כל-כך הוטרד
 הנימה העצב, זה ״היה אחר. מה מדבר

שהט ?׳ זה את לעשות יכולתם ,איך של
 לא ״העיתונים אומר. הוא אותי,״ רידו

 פנו העניין. כל התפתח כיצד באמת תיארו
 רחבי-ארצות־הברית, מכל אנשים אלינו

 לא בשום־אופן יהודים. ידידים רק ולא
הזה.״ במצב לעמוד יכולנו

תרומה
על־תנאי

 תוקף במישנה התבררה זז וכדה
 לראש־עיריית פרץ מרטין כשטילפן +

 כמה אותו, ושאל קוץ׳ אדוארד נידיורק,
 השנה. ניו־יורק מעיריית המט יקבל כסף
 יבדוק. אך יודע, הוא שאין ענה קוץ׳

 יותר מאוחר דיווח דולר,״ מיליון 10,6״
לפרץ. ראש״העירייה

 מיכתב לכתוב שעליך חושב ״האינך
פרץ. הציע זאת?״ ולציין דילון למר

לתשו הובאה ובו נשלח, אכן המיכתב
 אמורה שהעיר העובדה, מט של ליבו מת

 למו- כתמיכה דולר מיליון 10,6 להעביד
ב מכריע גורם חינו• שהזמן אך סיאוו,
זה. עניין

 למאמץ מט נרתם שבוע אותו בסוף
 לקנת שנגרם. הנזק את לתקן מקיף

 ויל- עורכי־הדין במישרד שותף ביאלקין,
 למניעת בליגה ופעיל וגלאגר פאר קי

 אם שוקלים מט ,שמנהלי נודע השמצה,
 כמחוות־פיוס קולק, לטדי מישלחת לשמר
 דה- את שיכנע ביאלקין הישראלים. כלפי

 לירושלים, בנסיעה צורך שאין מונטנבלו
בהתנצלות. להסתפק ושאפשר
 דה־ ישבו הראשון יום אותו כל במשך

 היועץ הוקינם, ואשטון מקומבר מונטנבלו,
 הצהרה. וניסחו המוסיאון, של המישפטי

המתאי המילים את למצוא התקשו הם
 את להזכיר שיש גרם דדדמונטנבלו מות•

ההח על הביטחוניים השיקולים השפעת
 ביאל- התערוכה. את לבטל המקורית לטה
 לדעתו, לכך. יאמין לא שאיש מען קין

 שיאמרו מילים, הוא עכשיו שנחוץ הדבר
. שהם ם י ר ע ט צ מ

 כמעט ופורסמה לקוץ׳, שנשלחה ההודעה
ב כמעט־התנצלות. של אופי נשאה מייד,

ה את בתוקף מט מנהלי אישרו הודעה
 ותרבותיות מינהליות שהחלטות עיקרון

 מכל חופשיות להיות צריכות המוסיאון של
 יפעל שהמוסיאון והודיעו פוליטי, שיקול

 עוד ישראלית. תערוכה להעלאת במהירות
 לא כלשהי מסיבה שאם בהודעה, נאמר

 הסמיתסוני, המכון של התערוכה תתקיים
 ויארגן מחדש, התהליך בכל יתחיל המט

משלו. ישראלית תערוכה
 קיסיג־ קרוב. והפיוס חלף, המשבר

פי בצורה כולה לפרשה מתייחם ג׳ר
 הוא הסיפור של ההשכל ״מוסר לוסופית.

ש לפני מהשרוול, עצות תשלוף אל —
 אומר. הוא העובדות,״ כל את למדת

 כל של מחלום־בלהות שנחלץ מקומבר,
 קדימה. להביט רוצה יחסי-ציבור, איש
 שמקומבר הודעה שקיבל אחרי שמח, קולק

 לביקור בקרוב יגיעו מט מידידי 100וכ־
בישראל.




