
 שתק מדוע
? ארצי אלי

 צעירה', ״מיפלגה שהיא בתמ״י,
 — ושוב שוב מנהיגיה שמדגישים כפי
 •שערוריות. אוהבים) (ואץ רגילים איו

 שהיה התנועה, הנהלת בכינוס לכן,
 אהרון לי הודיע סגור(כד להיות אמור

 שהיה או הכינוס) בליל אבו־חצירא
 הפתיע בקיר, פתח בגלל פיסית פתוח
 מישרד־הקליטה. מנכ״ל ארצי, אלי
 להיות כדי מתפקידו התפטר הוא

 לכנסת, תמ׳י ברשימת הרביעי במקום
.7 מס' במקום רק הוצב הוא ואוכזב.

הגדו ״שני בןזברת דקות כמה אחרי
 כפי חתום, כשפיו ארצי וצא לים״,

עיתו של כשנחיל אוון, לי שהבטיח
אחריו. סקרנים וסתם ■מעריצים נאים,

ש לארצי, בתמ״י? משתיקים איך
 את להסיר איים) כך (לפחות התכוון

 עד לחשוב נאמר מהרשימה, מועמדותו
 וארצי שלו, את עשה הלילה הבוקר.
ברשימה. נשאר

בשבוע כבר פירסם הזה העולם

רובין עם ארצי
הבוקר עד לחשוב

 .לפחות המנהיג, לעבר צעק ״אהרון,״
 לעבר צעק אתם,״ האמת! את תגיר

 אבו־חצירא, (אהרון שלישיית־הצמרת
 רובין), ובן־ציון אוזן אהרון

להתפטר!' לי ״אמרתם
 דראנד והודיע החוויר אבו־חצירא

 לא אבו־חצירא, אהרון ״אני, תית:
 ה־ משלושת לאחד או לך אמרתי

 השניים להתפטר!' האחרים מנכ״לים
באי־נוחות. שתקו האחרים
 עם שידבר אמר הממורמר ארצי

 ״הוועדה עם פגישתו אחרי העיתונחל
 אבו־חצירא אהרון קרי: המסדרת',

אוזן. ואהרון
 הסתובב אבו־חצירא של בחדרו

 שגי הפקוחה עינו תחת בעצבנות, ארצי
׳' אוזן.

 מתכוון לא שאתה מקווה ״אני
לאוזן. אמרתי לשתוק!" לו להגיד

 לשתוק! לו להגיד מתכוון ״אני
אוזן. לי הבטיח איך!" •עוד

 כפי תמ״י, מועמדי רשימת את שעבר
 שעבר, א׳ ביום עוד לידינו שנמסרה

 הדמוקרטיים״: ״ההליכים החלו בטרם
 והוועדה ההנהלה המרכז, כינוסי

 מלכתחילה מוקם ארצי אלי המסדרת.
 כן, אם מה, על .7 או 6 מס' במקום

 ארצי, שלו? האופטימיות התבססה
 50,* על אולי סמך אוזן', ״איש

 אולם המסדרת, בוועדה ממניותיו
 כלל לחץ לא שאוזן לי דווח מהוועדה
 למקום ברשימה ארצי של לקידומו
 בעניין שתק הוא — להיפך הרביעי.

זה.
 חבר הוא ארצי אלי עכשיו? ומה

 שלו השר מזה חוץ הנהלת־הסוכנות.
 המכובד 120ה־ במקום אומנם נמצא

 עצמו רואה אך לכנסת, תמ״י ברשימת
 תמ״י מטעם הראשון לשר כמועמד

 מדוע שנדע או — ואז הבאה. בממשלה
 שארצי או השבוע, ארצי אלי שתק
בעניינו. שוב שתק שאוזן יידע

-יולו! אפרסק
 לו מתנהל מהזרקורים הרחק־הרחק

 השלום בבית־מישפט מישפט בשקט
בפתח״תיקווה.

 מועצת מנהלת אלה בימים
 בלומה, בית נגד מאבק גני־תיקווה

 הפך המיבנה דתיות. לנערות מוסד
 שליטת בימי ,1974ב־ חינוכי מוסד

 זה שלא מסתבר במועצה. המפד״ל
 חוזה־ כל ללא ניתן שהמיבנה בילבד

 הזמן במשך בו שנעשו אלא שכירות,
 קיים שלא לכך ״בתמורה שיפוצים,

 שיפוץ כל החוק, פי על חוזה־שכירות״.
 נחשב, שכור במיבנה הנעשה תיקון או

 בבית בעל״הבית. כרכוש כמובן,
 40 להם שהובטחו טוענים, בלומה

 מועצת של משטח״השיפוט דונם
גני־תיקווה.
במועצה, השילטון התחלף בינתיים

 יוסף את ידע שלא חדש דור וקם
— 14 —נ

77/7/0/7
 יום החמישי, ליום שקדמו בימים

 הכניסו ה־זז, לכנסת הרשימות הגשת
 ישנה האם למתח: ליברלים כמה אותי

לא? או הרשימות את רוני(מילוא)
 הרשימות' את ישנה ״רוני המונח

בחו היומיומי ללקסיקון כל-כך נכנס
 הגיע שאולי מסויימים, פוליטיים גים

המיתוס: את לנפץ הזמן
 לאחרונה שעשה מודעי, יצחק

 אפשרי פורום בכל טען רבות, כותרות
 מחק מילוא מעולם: דברים היו שכבר
 מהרשימות ליברלים כמה של שמות

 יודע לא ״אני המוניציפליות. לבחירות
 מילוא, טוען מדבר,' הוא מה על

 שמקומם מאלה אחד שאף היא ״עובדה
 את מכירים בטענות.' אלי בא לא שונה

לא שמעולם ״הקערה על הסיפור

 — מזה וחוץ שברתי, לא אבל לקחתי,
החזרתי?'

 לכתובת בדיוק בטענות? באו י מ ל
ש מבירור מודעי. ליצחק הנכונה:
 הזזה שום נעשתה שלא מסתבר ערכתי

המוני בבחירות ממקומו ליברל של
 מודעי יצחק של אישורם ללא ציפליות
 אולם מחרות. קאופמן וחיים הליברל

 לבוחריו? להשיב מודעי היה יכול מה
 בן הליברלי, שבמרכז לזכור (וצריך

 כוח!) יש חבר־מרכז לכל החברים, 240
 הגירסה פי על שהשיב, מה בדיוק

 כך מחק!' מילוא ״רוני בחרות: הרווחת
 שהיווה המוחק', ״רוני המושג נולד

 של הנוכחית במילחמתו תחמושת
 המערכה ממוקדי אחד בחרות. מודעי

 יתלווה האם כביכול: קטנוני, פרט היה
 את יגיש שרוני או לרוני, ליברלי נציג

 על היתה המחלוקת לבד? הרשימות
 ״בא״כוח יירשם האם בלבד: אחת אות

 ל״בא״כוח יתוקן או ממלא־מקומו' או
 א׳ האות השמטת מקומר? וממלא

 בטרם וטו זכות לליברלים מקנה היתה
 היה שנציגם במיקרה הרשימות, הגשת
 האמיתי הסיפור וזהו לחתום, מסרב

 את ״ללוות דרישתם מאחוי שהסתתר
 הליכוד רשימת להגשת בדרכו רוני"

הבאה. לכנסת
 ״מחקת הוגשו. הרשימות דבר: סוף

 ״בטח, רוני את שאלתי מישהו?'
 לי יש ו.״' מודעי את כל קודם מחקתי
 ביוקר לו תעלה הזאת שההלצה הרושם

הבאות. בבחירות —

חוות נוסח אהבה
 את במחתרת?' מתעניינת ״את
 בגירסות אלי היפנה הזאת השאלה
 חבר״הכנסת־ מדאיגה ובתדירות שונות
 הח׳כים. במיזנון רום, יוסף היוצא
 קיבלתי ובתגובה התעניינתי, לבסוף

 ביטויים! ״אילו מילים: של שצף־קצף
מדבר!" הוא איך העיניים! את לנקר

 לכוכב־ ,כמובן הכוונה, — הוא
 סגן־היושב־ראש הכנסת, של התורן
לאח המתמחה כהן־אבידוב, מאיר

ועיניים. בטנים ערבים, בענייני רונה
 לערבים,' עונש־מוות בעד אני ״גם
הנאור. הפרופסור אותי מרגיע

 אני כץ,' דני לרוצחי מתכוון ״אתה
אותו. מתקנת

 הוא אותי שמפחיד מה אבל ״ודאי,
 ומחר ערבים: על ככה מדבר הוא שהיום

יהודים!' על גם כך לדבר עלול הוא
 פניתי המחר, שיגיע עד אז נו,

 להוסיף שהספיק כהן־אבידוב, למאיר
 מסוג הברקותיו לשלל פנינים אי־אלה
 וכיוצא דיזנגוף' מרחוב הבשן ״פרות
באלה.

 את תקראי תנ׳ך. תלמדי ״גבירתי,
 הביטוי שם שמופיע ותראי עמוס,

 זאת..." אמר נביא אם אז פרות־הבשן.
 מצליחה אני מתמשך דין־ודברים אחרי

 או התנצלות, סממני ממנו להוציא
ספונ היו ״הביטויים הסברה: לפחות
 בעצם זה העיניים׳ את ,לנקר טניים.

א...'
״מטפורי?"

לפסק־ התכוונתי בעצם בדיוק! ״כן.
מוות.' דין

 נציגי־ שני הבנתי, למיטב אם־כך,
 בעונש־מוות תומכים בחיפה חרות

 כן, אם מדוע, ערבים. כשהם לרוצחים,
 של דבריו למשמע רום הפרופסור נזעק

כהן־אבידוב?
 כל־כך נעוצה אינה התשובה

 כהך מאיר כדוברם: אלא בדברים,
 חרות סניף כראש משמש אבידוב,
 אחרי האחרונות. בשנתיים בחיפה

 ראשות את לקחת ניסה מי שנכשל,
 יוסף חבר־הכנסת נכון, מי? הסניף?

 אשתו יעל, ניסתה מכן לאחר שנה רום.
 לרוץ רום, הפרופסור של הפעלתנית

 ניסתה תחילה חיפה. לעיריית ן
 ונכשלה. — חרות מיפלגתה, במיסגרת
עצמאית. רשימה הקימה אחר־כך

 סיכוי,' לה שאין להם ״אמרתי
רשי כישלון את כהן־אבידוב מסכם
מתה.

 מעורבותו בדבר לשמועות באשר
 ״מה מזדעק: הוא הכפול בכישלון
 שגם תשכחי את קינאה! הכל פיתאום?
 יוסף נכשל בחרות האחרונות בבחירות

 אני(מקום ואילו בפנל), 31 רום(מקום
נבחרתי!' השלישית) בשביעיה ,21

 השכל: מוסר שמח. — בקיצור
 אחריי רודף כשמישהו הבאה, בפעם

 שאלה כשבפיו הכנסת במיסדרונות
במח מתעניינת ״את בנוסח תמימה
״לא!' אענה פשוט — תרת?"

 כיום עומד המועצה בראש (בורג).
 כמה לפני חרות. איש חלק, שלום

 בית נגד צו־מניעה חלק השיג ימים
 השנה במשך אוכלס לא (הבית בלומה.

 נוסף שלב הסתיים בכך האחרונה).
 ראש וייס, מרדכי שהותיר בירושה
המפד״ל. ואיש הקודם המועצה
 מדליק אינו וייס מרדכי שהשם למי

 מפני פשוט זה אדומה, נורה שום אצלו
 מאמצעי־התיקשורת התרחק שהנ״ל
 אחד הוא מבלז. הרבי של חצרו לכיוון

 ״תיק בפרשת המרכזיים הגיבורים
מאז. למישפט המחכה אפרסק״,
 ״מכיוון למישפט? מובא אינו מדוע

 המעז לכל נאמר מסובך,״ מיקרה שזה
 אף חודשיים לפני בנושא. להתעניין

 זה בעניין שאילתה בכנסת הוגשה
 ולשר ניסים, משה לשר־המישפטים,

 ועוד הפנים המישטרה, על הממונה
אפילו בורג. יוסף — נושאים אי־אלה

 שאילתות על לענות התקנון(המחייב
 השניים את אילץ לא יזם) 21 תוך

מסובך. כה במיקרה לטפל
 קצין־מיש־ לי סיפר וייס," ״מרדכי

 חקירתו. כל לאורך ״שתק בכיר, טרה
 ושאם לסמוך, מי על לו שיש ידע הוא

רע." לו יאונה לא — ישתוק
 בורג לד׳ר בישראל מקורב ״להיות

 לדחיית לגרום שיכול מעמד זה —
ול לניסים ועוד לביטולם, תיקים,

נרגז. חבר־כנסת לי אמר נפלאות..."
 בארבע־עיניים פגישה לי מזכיר זה

 כמה לפני לי שהיתר, בורג הד״ר עם
 כהרגלו, שפע, לא בורג שבועות.
 מתנכלים ״מדוע לברר וניסה הברקות,

 מבטו היישיר הוא הפגישה במהלך לי'.
 ומעולם ״אין, הכנות: בשיא לי ואמר

אפרסק!' תיק היה לא
 הוא — אומר הוא שאם עליו תסמכו

ה לא ומעולם אין, יודע:  תיק הי
 שכל להוסיף, שכח רק הוא אפרסק!

ה! א ל גם — בשילטון הוא עוד הי י

 רום ויעל יוסף
כולם את להרוג

ברק דפנה

במדינה
)8 מעמוד (המשך
 כל לא באר. חיים ובש־הכיפה ח הסופר

 פועלי״ישראל עיתון בדפי שעילעל מי
 שהתעכבו חדי־העין אך בו. הבחין

 עד־ ממנו התרגשו אותו, לקרוא
 על חדשים גילויים השם תחת דמעות.

 רחוקה מציאות באר תיאר אררט ארץ
הקודמת. במאה אחרת בארץ

פיסות: הנה
 לא תעודה התגלתה אלה בימים

 , התקופות אחת על אור השופכת ירועה
אררט ״ארץ של בקורותיה הגורליות

 של האוטופיסטית היהודית המרינה —
 לקום היתד, שאמורה נוח, מנואל מרדכי

 בגראנד־איילנד 19ה־ המאה בראשית
שבניריורק.
 על־ידי שנפסלה ידיעה — התעודה

 אחד של בגניזה ונתגלתה הרשויות
 — הממלכה של העתים מכתבי
 — גשם' ״מלחמת בספיחי עוסקת
 שהתישה וממושכת חורפית מלחמה

 האינדיאנים שבטי ואת אררט יהודי את
 ידועים הדברים מצפון. אותה שכיתרו

 ״מקלט אודות על שקרא מי לכל
 והעיתונאי הדרמטורג שהגה הלילה'
 המקום כאן ולא האמריקאי, היהודי

להאריך.
 1 של מעלליו על מסופר זו בתעודה

 ! שהיה — בורשטיין בשם אחד אלף שר
 ששלטה שדאים יחידת של מפקדה

הצפו האינדיאניים מהמחוזות באחד
ניים.

 נכנס התעודה, מספרת הימים, באחד
 לכפר בורשטיין של בפיקודו כוח

 שהוטמן במוקש והבחין מחוז באותו
 בני את אסף בורשטיין הדרך. בצד

 כבן לילד הורה נשק ובאיומי הכפר
 המוקש, את לפנות עשר עד שמונה

 הילד להורג. יוצא הילד כן לא שאם
 כל בעוד הפקודה, את מילא המבוהל

 כאשר במראה. מתבוננים הכפר בני
 על־ידי בורשטיין ננזף המעשה נתגלה

המחוז. שר
 הטובים מבניה אחד — בורשטיין

 ואב למופת בעל היה אררט, ארץ של
 שידוע כפי — בארנקו שנשא אוהב

 באחד שהתפרסם מאמר מתוך לנו
 את — ימים אותם של הג׳ורנלים

ילדיו. תמונות

באר סופר
גשם ממלחמת ספיח

 כי טוענים, אררט ארץ של חוקריה
 רברבנותו בזכות לידינו שהגיע זה פרט

 באוזני האלף שר של ופטפטנותו
 אור שופך ורגיש, חרוץ ג׳ורנאליסט

 של לחולשתה הגורמים אחד על נוסף
אררט. ממלכת
 קוראיו באר. של סיפורו כאן עד
 אכן אם כתב־החידה, את לפענח מנסים
כזה. דבר קיים
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