
במיפלגה יריביו את לסדר שוב הצליח מודעי יצחק
לא־נעם שנראו עקלקלים, בטכסיסים - הליברלית

הנו הוא והבננה בלחייוציונל׳ איש של נתעתועים
תוכניותיהם כל את וסיכל. פיה ול נו הקערה את

 שר־האוצר של האחרונים עדיו *ץ
 המים־ בתחום דווקא מודעי, יצחק *■

הפו המשקיפים את הפתיעו לגתי,
 הסכינו שכבר מי את אף ליטיים,

 במישור במיקצת המוזרה להתנהגותו
 את הביעו מומחים כמה הממלכתי.

בגלוי. תמיהתם
 לתביעת מודעי של הצטרפותו את

 לבית־הדין חרות עם האיחוד מתנגדי
 הגדירו הם המיפלגה של הפנימי

 די נשמע שלהם השיקול כ״מפתיעה".
 לאחרונה חזר מודעי הכל, אחרי הגיוני:

 יחסיו את מחדש חידד ואף ב״תשובה",
 פרס. שימעון ראש־הממשלה, עם

 למען הליכוד פירוק על ההשערות
 נעלמו המערך עם צרה קואליציה

 שוב מופיע מודעי מכלי־התיקשורת.
הש שארץ־ישראל עקרונות״, כ״איש

מעייניו. בראש עומדת למה
 גד שר־הכלכלה, עם הגרועים יחסיו
 בכל האווירה את מעכירים יעקובי,

 סבור יעקובי בממשלה. כלכלי דיון
 וחרף לאומי", ״אסון הוא שמודעי
 ביטוי נותן הוא המסורתית זהירותו

 שרי־המערו שונות. בצורות לדיעותיו
 הזדמנות, בכל אותו משמיצים האחרים
 שחל, משה שר־האנרגיה, ואפילו
 אפשרית בעריקה רבות תיקוות שתלה

הליב במנהיג מאס האוצר, שר של
רלים.
 בגדר עדיין היו האלה התופעות כל

ההדוקה, הברית אלמלא הנסבל,

 שום בו אין אסתטיקה, מאוד מעט הזה
 אינטרסים הרבה בו ויש אידיאולוגיה,

אישיים.
 הליברלים, שרי הם האיחוד רוקמי

כמו שונאים, השלושה מודעי. למעט
 לשר־ האיבה אבל רעהו, את איש גם בן,

המאבקים בכל אותם. מלכדת האוצר

 יזמו חרות לקראת המהלכים את
 מודעי בין כשהרומן וניסים, שריר פת,

 היה המערך ובין מיפלגתם) (מנהיג
 שרוב שבצדק, יתכן סברו, הם בעיצומו.

 עם ברית רוצים אינם הליברלים ח״כי
 יכול אינו שפרס מכיוון המערך,
הם .12ה־ בכנסת מקום להם להבטיח

!הצליח הציר
 לשר־התע־ מודעי בין החדשה־יחסית,
 באיוולתו שרון. אריאל שייה־והמיסחר,

 ישראל כלכלת הופקדה פרס, של הרבה
 או — מחלקים והם הזה, הצמד בידי

כרצונם. הצ׳ופרים את — מונעים
 יחסי־ לבעלי־ברית. הפכו השניים

 כל לבין שרון בין הגלויים השינאה
 יחסי על גם מקרינים שרי־המערך

 הוא גם אוייבך ידיד מודעי״מערך.
 או יעקובי כמו אנשים מסיקים אוייב,
 שעות 24 במשר החולמים גור, מוטה

בשרון. פגיעה על ביממה
 הגדול, העירפול גם לכן

 לענייני מומחים בקרב השורר
 התרחק מודעי אם הליכוד.

 עם ברית כרת מהמערך, כל-כך
 מיפלגת־ של העיקרי האוייב

 כל את וזנח שרון, העבודה,
 מדוע — שלו העריקה תוכניות

 בהתנגדותו כל־כך עיקבי הוא
חרות? עם לאיחוד

 כמיטב עושה הוא עתה דווקא הרי
 ובעיקר לציבור, להזכיר יכולתו

 איש־ימין, שהוא במיפלגה, לתומכיו
 פחות לא דבר, לכל ליברל־חרותניק

 פת גירעון שריר, אברהם משנואי־נפשו
ניסים? ומשה

 את היפנה הזה״ ״העולם
 אנשי־ לשני הזאת השאלה
 וב■ בתנועת־החרות מפתח

 את הישווה הליברלית, מיפלגה
 זהות), כמעט התשובות(שהיו

 היא שהתמיהה למסקנה, והגיע
 באיחוד מחבל מודעי מיותרת:

 פנים־ מסיבות הליכוד עם
 גם אבל שלו, מיפלגתיות

שרון! אריאל של בשרותו
חבורה עלובהס

 המתרחשת עלילה בכל מו י
 בסיפור יש הליברלית, במיפלגה >
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הליב במיפלגה הרציניים הפנימיים
 על־ידי וניסים פת שריר, הובסו רלית

 מהם, אחד מכל כמה פי המוכשר מודעי,
יחדיו. ומכולם
 שמודעי שמועות אומנם מפיצים הם

 כלים אין הזה ולהעולם שפוי, אינו
 הפסיכיאטרית בסוגייה דין לחרוץ כדי

 שרי־המערך, גם האמת, למען הזאת.
 המדיניים, והכתבים בכירי־האוצר ורוב
 הזאת מהתווית מסתייגים אינם

 שהנעשה אלא למודעי. שהודבקה
 אין אחר או זה שר של העכורה בנפשו

 של אי־אונותם את לשנות כדי בו
אוייביו.

 האוצר שר לא, או משוגע
 כושר־ בעל משכיל, איש הוא

 ממדרגה פוליטי ותכסכן ניתוח
ב שולט (כשהוא ראשונה

של הקדוש״ ״השילוש רוחו).

 בו, הנלחמים הליברלים, שרי
 נעדרת עלובה, חבורה מהווה

נלעגת. כישורים,
 על נשענת איננה הזאת ההבחנה

 מבחינה כלשהי. פוליטית קרומה דיעה
 מודעי, כולל הליברלים, שרי כל זאת
 קיצוניים, ניצים לחלוטין: זהים הם

 מצביעים אנטי־ליברלים, שמרנים,
 נפשית, משועבדים דתית: חקיקה בעד

 לתנועת־הח־ ואידיאולוגית פוליטית
 ובראשונה בראש חושבים כולם רות.
 האישית. טובתם ועל עצמם, על

 אוייביו ובין מודעי בין איפוא, ההבדל,
 להם — יש לו הכישורים: בתחום הוא
אין!

 לבודד יצליחו הם חרות שבעזרת קיוו
 פעם לא להכשילו אף וניסו מודעי, את

כשר־האוצר. בתפקידו
מו ברורה: היתה שציירו התמונה

 מנוטרל, איש יהיה המערך בחיק דעי
 של העלוב הורביץ יגאל כמו בדיוק
 זאת, לעומת ותומכיהם, הם .1985
 על הפוליטי עתידם את להבטיח יוכלו

 להשיל יוכלו ובדרכם חרות, חשבון
 אמיתיות ליברליות סירכות כמה

 יו״ר כמו במיפלגה, נשארו שעדיין
 אריה הציונית, ההסתדרות הנהלת
דולצין.
 לא אוייבי־מודעי שהליברלים אלא

 של כושר״התימרון את בחשבון הביאו
מנהיגם.

 שאריאל מהר די הכין מודעי
 זה בשלב מעוניין אינו שרון

 הליברלים. עם באיחוד־צמרות
 תומכים הם וניטים שריר

 שמיר יצחק של מובהקים
 לקו שותפים והם ארנם, ומשה

 הכלכלי־חב־ בנושא השמרני
 לוי ודויד שרון לעומת רתי,

״הפופוליסטיים״.
 בצירוף בצדק, יתכן רואה, שרון
 עושה הוא נגדו. ״מזימה" אלה אישים

הזה. הצירוף את להכשיל הכל
 מודעי של האינטרסים הצטלבו כך

 גם שולל ״רעיוני" באורח שרון. ושל
האספ (שיחוד הפופוליזם את מודעי
 לעומת מישני, נושא זהו אבל סוף),

 מודעי והפוליטית. האישית ההישרדות
 ומתמרן הדחתו, ואת בידודו את מונע

בפומבי. לגיחוך אוייביו את
 החדש, לידידו עוזר שרון

 שערי את נועל כך כדי ותוך
 יצחק יריבו תומכי לפני חרות

 לפני ספורים חודשים שמיר,
 הנהגת על המכריע המאבק

■ ברעם חיים התנועה.

במדינה
)6 מעמוד (המשך

 ארצות־ עם מגע קיום היא הראשונה
הברית.
 הנתונים את מכניסים היו אילו

 לקבוע ממנו ומבקשים למחשב, האלה
 ביותר, הסבירים המועמדים שיבעת את
 שהוזכרו השיבעה באותם בוחר היה

והם: מעמאן, בהדלפית
 מבעלי- אל־מצרי, חיכמת •
 הירדני. הפרלמנט יו״ר שהיה מי שכם,

 במשך כיום. גס ירדן על מקובל הוא
 יאסר עם פעם לא התראה השנים

הת שממשלת־ישראל מבלי ערפאת,
בש נשוא־פנים איש בפועל. לכך נגדה

 החשובים המישפחות אחת מראשי כם,
 וא־ ירדן אוהד הפלסטיני, בעם ביותר
ש״ף.

 עיריית ראש פרג׳, אליאס •
 החשוב ראש״העיר נוצרי, בית־לחם,

 שילטונות־ על־ידי הודח שלא היחידי
 על וגם ירדן על מקובל פרג׳ הכיבוש.

 כמי פרג׳ נחשב אש״ף אוהדי בין אש״ף.
 עיצאם עם המזוהה בקו שתומך

 תמיכה כלומר: המנוח. אל־סרטאווי
 המיש־ בצירוף עראפת, יאסר של בקו
 ביתר זו בדרך יתקדם שאש״ף אלה

ותקיפות.. מהירות

 ראש- אל־שווא, רשאד •
 המנהיג עזה, העיר של המודח העיריה

 כולה. רצועת־עזה של הבלתי־מעורער
 ביותר, החשובות אחת-המישפחות ראש

 לא־פעם נפגש כי ידוע עתיר־נכסים.
 יחסים גם טיפח אך ערפאת, יאסר עם

 פרג', כמו חוסיין. המלך עם טובים
 ביותר הבולט שנציגו הקו עם מזוהה

אל־סרטאווי. עיצאם היה

 מאנשי- אחד מעיד, אדוארד •
 ביותר הידועים הפלסטיניים הרוח

הפלס הלאומית המועצה חבר בעולם,
 בתורת ספרים כמה של מחברם טינית,

 מיוקרה נהנה ההשוואתית, הסיפרות
 בעולם אקדמאיים בחוגים מאוד רבה

 גם הברית. ארצות־ תושב ובאמריקה,
אי בעל סרטאווי". ל״קו מקורב הוא

מקסימה. שיות

 העיר תושב שראבי, הישאם •
 מכובד פלסטיני איש־רוח וושינגטון,

 עם קשור שראבי אש״ף. אוהד ביותר,
 שפנו המערבית, בגדה רבים אישים

 נהנה במישאלות. פעם לא אליו
 על מקובל ואישית, אקדמאית מיוקרה
 שקול אדם ארצות־הברית. ממשלת

ומתון.

אחת בן חלידי, ואליד •
 החשובות הפלסטיניות המישפחות

 בארצות־ מאוד מכובד פרופסור ביותר,
 של לזו דומה עמדה תפס הברית,

 כאשר בפומבי, אותה ייצג וגם סרטאווי
 יוקרתי אמריקאי בכתב־עת פירסם

 להקמת ומאוזנת מפורטת תוכנית
ישראל. לצד פלסטינית מדינה

 של איש־אמונו שאט, נביל •
 מילא קאהיר. תושב ערפאת, יאסר

 ומקובל רבות, דיפלומטיות שליחויות
 מכל ממשלת־מצריים. על ביותר

 הנהגת עם ביותר המזוהה הוא השיבעה,
אש״ף.
 אישי מעמד בעלי הם השיבעה כל

 אינטלקטואלים הם שלושה עצמאי.
 אנשי־ הם שלושה עולמי, שם בעל

הפ בדמיון גם וברצועה. בגדה ציבור
 אף להדביק יהיה אי־אפשר ביותר רוע

ב ״טרוריסט״, של תווית מהם לאחד
בהווה. או עבר

החו על מקובלים אינם ושווא פרג׳
 וברצועה, בגדה קיצוניים היותר גים

 פני על קיצוניות סיסמות המעדיפים
 כל כי להניח יש מעשית. עבודה

 על־ידי פרוע באופן יושמצו השיבעה
 בעלי שהם מכיוון ורק״ח, דמשק

 אך ברורה. פרו־מערבית אוריינטציה
 העיקרית הבעיה כאשר הנוכחי, בשלב

 פלסטיני־אמרי־ דו־שיח לאפשר היא
 נבחרת זוהי ופלסטיני־ישראלי, קאי

 יאסר של בגיבויו תזכה אס טובה.
 מוסדות את השבוע שכינס ערפאת,

 ההרכב יתקבל בבגדאד, ופת׳׳ח אש״ף
 תושבי של העצום הרוב על־ידי גם

הכבושים. השטחים

מדגמנת חווה
מאחור המניע הכוח

 בתל-אביב השמועות ךיןרושת
 שעות האחרונים בשבועיים עבדה 1 (

 גבות הכל הרימו תחילה נוספות.
 פולופ וגי חווה הכל, אחרי בתדהמה:

 עולם של ולנסיכה לנסיך נחשבו
 היה קשה — הישראלי האופנה
 היפהפה בני־הזוג כי לשמועה להאמין
ה בשבוע רק שכן, לצרות. נקלעו
 להשיג השניים הצליחו האחרון אופנה

 *3דד אלפי מאות של בשווי הזמנות,
ב מייצרים שהם לביגדי־העור לארים,
שבבעלותם. פולופ חברת

מת לבית־פולופ והנסיכה הנסיך
 זוהי בקיסריה. בבית־חלומות גוררים

 להוריו השייכת ספרדי בסיגנון וילה
 פשט מאז באיטליה, המתגוררים גי, של
 משרתים שני להם יש הרגל. את האב

 ושני דוברמן כלבי שני פיליפיניים,
* בתי־שימוש.
 י לארוחת- מזמינים היו וגי כשחווה

 תמיד האוכל הבריכה, סביב צהריים
ו מעודנות, פורצלן בצלחות הוגש

 תמיד עשויים היו והמזלגות הסכינים
כסף.

 יפהפיה, דוגמנית־צמרת לוי, חוה
 סגנית שהיתה מי מחיפה, פועל של בתו

ה הנשים לאחת והנחשבת מיס־תבל
 לפני נישאה בארץ, והאלגנטיות יפות

 לסלי של בנו פולופ, לגי שנים ארבע
* החרושת בית של בעליו שהיה פולופ,

ו1פול לחברת
11 חווה או

 התקיים המפואר הטקס עור. בגד
 סיום זה היה בתל־אביב. שרתון במלון
 שהתרחש בהמשכים, לרומן מוצלח
 שנים, כמה ונמשך יבשות בכמה

 למליונר חווה נישאה שבמהלכן
 התגרשה וגם כהן ג׳רי בשם אמריקאי

ממנו.
פופו אנשי־חברה נחשבים השניים

 מ־ אנשים נמנים ידידיהם עם לאריים.
יחד. גם ומחוגי־הבוהימה חוגי־האופנה

 להתגורר נהגו הם השבוע במשך
 ובסופי־ בתל־אביב, שכורה בדירה
 בקיסריה, בבית להתגורר עברו השבוע
 את תמיד כמעט מזמינים כשהם

 מסביב איתם לבלות הרבים ידידיהם
 תמיד היו שם המסיבות לבריכה.

נבחרו בהן והמשתתפים מוצלחות,


