
 לא ואפילו נגדי, צו שום שאין להם בר
 אני זה. את שידרו הם תלונה, הוגשה

 יותר או מרגיז יותר היה זה אם יודע לא
מצחיק.

את ,אפתה

סירוסי* קינזה האם
אזי־ רשם מי בינתי, ״יא

 לנו תעלו שלא רק ״בסדר, אמרנו:
הבית!״ על

 לסדוק הטרקטור התחיל למחרת
 הזעיק שלי אבא קירות־הבית. את

 עם דיברתי מייר. התערבתי אותי.
 הוא מישרד־השיכון־והבינוי. מנכ״ל
 הכביש, סלילת את להפסיק מייד הורה

הבעיות. שייפתרו עד
 בבית ישיבה התקיימה בינתיים

 במישרד־ ובכירים אבא בנוכחות שלי,
 דולר אלף 45 ביקש הוא השיכון.
 באמצע נכנסתי אני הפינוי. תמורת
דולר. אלף 38 על גמרו בסוף הדיון.
 בגד, שלום אחר־כך אלינו בא

 במישרד־השיכון. פינויים על הממונה
 אלף 38 לו שאישרו לאבא אמר הוא

 היה זה חריג. סכום היה לא זה דולר.
 לנו שאושרו הדולר אלף 32ל־ שווה
כן. לפני שנים כמה

 החמישי, ביום אצלנו ביקר בגד
 הטרקטורים. היו כבר השלישי וביום

 הראשון, ביום לעזוב התכוננו הרי
 התחלנו כבר אחר״כר! ימים חמישה
לארוז!

 שלי האחיות של הנדוניות למה
ההריסות? בין להתגלגל צריכות
 הכסף את לקבור צריר היה למה

 כל שעבדו שלי, ההורים של והזהב
 לצבור בשביל קשה כל־כך החיים
לאדמה? מתחת אותו,

 את להם לשבור צריך היה למה
בלוד? בית באיזה הכל לזרוק הרהיטים,

 ללוד נסעתי המכונית, את תפסתי
 לו: אמרתי גבע. של למישרד ונכנסתי
 עולה אני ככה! ייגמר לא ״העניין
 למישרד־השיכון! לירושלים עכשיו
לו! אמרתי בטח תום!" עד ייבדק העניין

 עם דיברתי לירושלים, עליתי
לכנסת. נסעתי משם המנכ״ל.

 מסעוד, לי סיפר לרמלה, כשחזרתי
 בבית־חולים, הם שלי שההורים אחי,

 שאבוא ביקש עמיאל בשם ושחוקר
במישטרת־רמלה. עדות ואתן

ועי חברים צילצלו כבר בינתיים
 הזכיר לא אחד אף לא. ומי תונאים,

 כולם ״מישטרה". המילה את אפילו
הפינוי. על דיברו

בגדול" הפה
 להפיץ שדאג מי שהיה לי דור ^
 מחפשת שהמישטרה הידיעות את *1

 שעמד מי שהיה לי ברור אחריי.
 את אפתח עוד אחד ויום זה, מאחורי

בגדול. הפה,
 שבגלל הוא מכל יותר לי שכואב מה

 המישטרה, עם העניין סביב הפירסומים
 שפינו זה את שכחו ונופה, שסולף
 בצורה מביתם, בכוח קשישים אנשים

אכזרית.
 אמא בבית־החולים. עדיין שלי אבא

 לא עוד אנחנו בבית. מסעוד אצל שלי
אייתם. יהיה מה יודעים

 האכזריות, על שידברו במקום
 — איש! ואיזה — 84 בן איש שהיכו
 שטרקטוריסט כך על שידברו במקום
 מנכ״ל של הוראה לבצע שלא מחליט
 המישטרה מדברים? מה על מישרד,
אותי. חיפשה לא או חיפשה
 גם לכן דקה! אפילו נעדרתי לא
 רציתי הזה. לתיקשורת־׳בעניין יצאתי

 לא אחד ואף ברחתי, שלא שיידעו
אחרי. מחפש

 הורדתי דווקא האחרונות בשנתיים
 אני עכשיו התראיינתי. ולא פרופיל

 לכמה זקוק אני הנמוך. לפרופיל חוזר
 על ידברו שלא שנה חצי שקט, חודשי

 אנשים כמה יודעת את סירוסי. אבר
 מה מאז הפה, את אפתח שאני מחכים
בהעיר? הכתבה פירסום אחרי שקרה

זה. על לדבר רוצה לא אני דויד?
 לצאת צריך היה שהוא היתה הטעות

 אז הכתבה פירסום אחרי הראשון, ביום
 הנוזף כאב אותי לשטוף השישי, ביום
 גבי כך, עשה שלא מכיוון וזהו. בבן.
 תפס וזה ברדיו, סיפור מזה עשה גזית

מהירה. יותר עוד תאוצה
 חשבון־ לעשות כדי שנתיים היו
 במישרד־השי־ לעבוד המשכתי נפש.

 חילקנו תמיר העבודה את כון־והבינוי.
 לא בינינו. — דויד את הסובבים —

 לעשות?״ ״מה אותו: לשאול באנו
<חינם. שולמה לא המשכורת

 היכן חשבתי שלא נכון לא זה
בסדר. עשיתי לא מה טעיתי,
 והרכי־ הפירסומים בי! קינאו מה?
 קינאה המון של תוצאה הם נגדי לויות

 בזה: חלק קצת יש לי גם כן, ושינאה.
מדי. מהר רצתי אולי

 בעצם האלה. בשנתיים השתניתי כן,
ולח־ מרץ ולהשקיע להתאמץ יכולתי

 איך כשראיתי היה השיא בל ^
*  !84ה־ בן שלי, לסבא מרביצים \
 הבאבא־ כמו כמעט הוא! בן־אדם איזה

 איזה ממנו. מחזיקים אנשים איך סאלי!
בן־אדם!

 לטרקטוריסטים: אמרו שכנים
 אצל למה אבל אצלנו, תהרסו ״תבואו,
 דווקא?״ האלה האנשים

 לא אותו, חונקים איך כשראיתי
 למנכ״ל. לצלצל רצתי יותר. יכולתי ן
 הפינוי, את להפסיק הוראה נתן הוא |

 שוב אליו צילצלתי ממשיכים. ואלה
 של התגובה ממשיכים. עדיין והם —
 אותי, מעניין לא ״זה היתה: גבע אבי

המנכ״ל!״

,הרביצו
לסבא!"

סירוסי בית שעמד במקום דחפור הפינוי: אחרי
החפצים...״ את לפנות כדי שעה ביקשתי ■לשווא

 מה ופיתאום, דלקה הטלוויזיה
 ידיעה: חצות! בכמעט שומעים אנחנו

 המיש־ על־ידי מבוקש נמלט... ״סירוסי
ידיעה! טרה...״
לישון. הלכתי לעשות? יכולתי מה
 בטלפון אותי העירו בבוקר 6.30ב־

 את לשמוע הופתעו הם מגלי־צה״ל.
 להם שידוע שוב לי ובישרו קולי,

משהסת־ אחריי. מחפשת שהמישטרה

 ששתיים כוסות, של סרוויס מראה *
הפינוי. בעת נשברו מהן

 לא רוצה, לא הקודם. למעמדי זור
רוצה!

עיזבי! סיבות?
 רואים לא שאולי לזה היחידה הסיבה

 היא, האלה בחודשים עליי עבר מה
 למעלה אתה אחד שיום אמרתי שתמיד

 אחד יום למטה. — ולפתע־פיתאום
 הם ולמחרת אחריך, מחזרים כולם

אותך. להכיר שלא עלולים
 לקרות יכול שזה אמרתי תמיד
 שזה עצמי את הכנתי תמיד לכולם.

לי. גם לקרות עלול

סירוסי אוזיפה הסב
איש!׳ ואיזה !84 בן איש ■היכו

מראה.״ מראה...
 החזק האיש אז לוי, דויד של המוציא־והמביא היה הוא פעם

 ללא רב״העוצמה השר אל להתקרב היה ניתן לא בתצועת״חרות.
אישורו.

 כנפיים. להם עשו היכול השר של הכל־יכול העוזר על הסיפורים
בגאווה. מפריח שהיה העיתונאיים הברווזים כמו כמעט

 אהבו דווקא זאת קשן״הקומה(את העוזר על מלדבר פסקו לא פעם
 (במילרע), ״דויד־, כינה שאותו הבוס את לחקות המנסה להדגיש),

והילוך. לבוש בסימון וכלה זהה בתיסרוקת החל
שנתיים! לפני רק זה היה ואולי - פעם

 מנכ״ל לתפקיד קידומו לבין בינו היה שכפסע סירוסי, צוייר אז
 אז רמזו ללוי לוי. דוי של כקריקטורה לוד־רמלה, לפיתוח החברה

הגדול. עוזר־השר של הקטן השר שהוא
הצחיק. לא זה לוי את מצחיק. זה השר־ אדוני ■כן. בסידרה

 לגרום היה יכול עצמו, ללוי נאמנה כבבואה סירוסי, של השירטוט
 לוי של עמיתיו יסודי. בדק״בית ועשיית מדוקדקת עצמית לבחינה לו

במראה. בעט ולוי מצחוק, התגלגלו
 במישרד־ להסתובב המשיך סירוסי למרחקים. לא אבל בעט

משכורת. ולקבל בלתי־נעימה, כתיזכורת הביצוי־והשיכון,
 ובין לוי בין כי גרסו הפוליטית העסקונה בקרב הרעות הלשונות

 שצבר והידע שנים במשך מקירבתם הנובע קשר־שתיקה, יש סירוסי
בתנועת־החרות. לבכורה עיניו את שלוטש מי על בחדווה סירוסי

לציטוט. זאת אישר לא מעולם סירוסי
 הוא גם הנפילה. מאז בדיוק סירוסי עשה מה לספר יודע אינו איש

מעורפלים. בניסוחים מזה יוצא
 בבוקר יצא להיכן שם, ביקרנו שבו ביום לומר, ידעו לא במישפחתו

 ובתמים, באמת איש, שם! מיספר־הטלפון מה עבודה! איזו .לעבודה".
יודע. אינו

 סביבו. מהמיסתורין מוטרד אינו גם סירוסי במישפחת איש
העניינים. את מסדר פיקוד. תופס שאבנר שם רגילים

 פגמי לא עבורו, במיוחד קשות שהיו האחרונות, השנתיים גם
 רע שעשה מי לכל יחזיר ״אלוהים המישפחתית. בהיררכיה במעמדו
אמו. קנאי״כמעט בביטחון קובעת לאבנר•־
 תכונות, כמה אומנם, מעט. השתנה סירוסי לו, שעשו הרע כל אחרי
 בהבטחות לעמוד וחוסר־יכולתו חמקמקותו כגון רבים, נגדו שקוממו

 וביטחונו שונים, הוריד הוא אך לו. נותרו עדיין ברוחב־פה, שפיזר
 בין לתמרן נהג בעבר נעלם. לא אם פחת, בשחצנות, שגבל העצמי.

 שקיימתי השיחות אחרי כיום, כולם. בין פוליטיקאים. עיתונאים.
 משערת, אני מישהו, יש לדבר. להמשיך חשש כבר שעבר, בשבוע עימו
שעבר. בשבוע לתיקשורת מגיחותיו מרוצה היה שלא

לו. מזיז היה לא זה בעבר
 שצבר מהשונאים שספג המכות עקב לטובה, שינוי בו שחל ספק אין

 מנכ״ל התואר את לשמו להצמיד לו הפריעו אלה למעלה. במירוצו לו
 סמנכ״ל. התואר את לשאת לו מפריעים הם וכעת שנתיים, לפני

 הנמצא באדם לפגוש שמצפה מי זאת, עם ופיתות. שיכון בחברת
 לוודאי קרוב ומעמיק, מחמיר חשבון״נפש והעורך בפרשת־דרכים

אני...״ גם עיתונאים. כמה ..היריבים, את מאשים סירוסי שיתאכזב.
בדיוק. זה בסדר

9 —טל■ צבי צילם:


