
ב״מוסיאון שערוריות על מספר אבי1 (״גאנר׳״) דחבעם ),אלוף(מיל
 את ומתאר לשינוי הבלתי־ניתן עם לחיות שלמד אומד הארד,
הארכיאולוגיה״ של ל״מנה המוסיאון להפיכת הגראנדיחיות התוכניות

 אחריס חליפים לי היו
 לקבל יכולתי בחיים.
 נ׳ במשכורת עבורה
 מת יותר טובה עשרה

במוסיאוו ל׳ המשולמת

 תואר ל׳ שאיו מורה י1א
 ומבחינה ארכיאולוגי,

 הריוט. אני פורמלית
 היתרון ל׳ יש אר

העצמית הלמירה של

 רעתי, על שעמדתי מיום
 ארץ־ישראל את אוהב אני

 בארץ־ישדאל. ומתעניין
 ארץ־ על אלמד שאני אז

..האוד? מכתב ישראל

ר  טלי זרק קפלו ד
 עלבונות, של קיתון

 היתה: שבהו שהערינה
 אותו אכניס ..אני

לאדמה״ מתחת

 בארץ־ ומצוי עםוק אני
 גם ווה ח״, כל ישראל
 שצריך כר וגם פסיפס,

 שביל וגם לרפא,
לפרוץ שצריך

 להרוס רוצה הייתי אילו
 עושה הייתי פסיפס,

 לירות, באלף ואת
 טוריה ובמכת

לירות במיליון ולא
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שיגרתי. אבא אינו גם שהאיש עדים  אלוף על שרוצים מה לומר יכולים
 דבר אך זאבי, (״גאנדי״) רחבעם (מיל׳>

ה את — ממנו לקחת יכולים לא אחד
מרץ.

 מה כל את להגשים האיש יצליח אם
 הארץ״ ב״מושיאון לעשות רוצה שהוא

 העיר של בספר״הזהב ייכתב עוד הוא
תל״אביב.

 שטח שתופס המוסיאון, במקום כי
 שנה 22 ושמוה תל־אגיב, מצפון נרחב
כיתה לתלמידי חובה אתר בחזקת חיה

 גאנדי מתכונן היסודי, בית־הספר של ד׳
 ״מכה״, בשם מכנה שהוא משהו להקים

לו• להאמין נוטה ואני
 על לוויכוח כעת להיכנס טעם אין
 בצבא פקודיו שהיו מי האיש. של אופיו

 רבין חת. ללא עשוי מפקד על מספרים
מת שהוא מג״דים קורס בסיום לו כתב
 מצב. בכל תנאי, בכל תפקיד, לכל אים
 ח- של הידיעה בה״א הסייר, חיה הוא

 מצדה, — מילדיו שלושה ושמות פלמ״ח,
כאלף להעיד יכולים — ופלמ״ח סייר

 אחת פעם גאנדי• עם נפגשתי פעמיים
 כשלצידו הארץ״, שב״מוסיאון במישרדו

 שהוא למרות שלו, יחסי־הציבור אשת
 היטב יודע הוא ביותר. לה זקוק היה לא

 ללחוץ די אצלו לבד. עצמו את להציג
זורם. והכל הכפתור, על

 שבהן השערוריות על לשוחח התחלנו
 מנהל פיטורי בפרשת — שמו הוזכר

 גאנדי הפסיפס. ופרשת יפו״ ״מוסיאון
קשות במילים חוסך ואינו תוקפני בוטח,

 תשובה לו יש לו. המתנגדים אלת נגד
שאלה. לכל

 לי הקציבה שלו המזכירה מיהר. הוא
 עמדו יום באותו שעה. רק הוא שעתיים,,

 יקו־ האלוף על״שם בית״כנסת לחנוך
 קותי באור־עקיבא. אדם (״קותי״) תיאל
ובנפש• בלב ידידו היה

 שבנווה- בביתו נוספת פגישה קבענו
 גינה מרשימה. זאבי לבית הכניסה מגן.

 יעל אשתו. יעל, מטפלת שבה מטופחת
השניה. שבקומה לספריה אותי הובילה


