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 הבחינה נטלי וגם לחיי־בדידות,
עליי. שהשתלטה בעצבות

 לצער־ אותי למסור החליטה היא
 יש ששם שמעה כי השרון, בעלי־חיים

 מאמצת. מישפחה לי למצוא סיכויים
 השרון, לצער־בעלי־חיים כשהגענו

 בשימחה, מהכלבים חלק אותי קיבלו
עליי. להתנפל שניסו כאלו גם היו אבל

 גורים היו שבו למקום אותי הכניסו
 שמעתי. כך רובם. ממני. קטנים יותר

 על־ידי נמצאו ושם לרחוב, נורקו
הנה. והובאו טובים אנשים

 סיפו־ שמעתי אחרים מכלבים
 ידעתי לא ומזעועים. עצובים רי־חיים

 כל־כך להיות מסוגלים שאנשים
 באמצע קטן כלב ולורוק אכוריים.

 כשנפגע אחורה להסתכל ולא הרחוב.
מכונית. על־ידי

 הנה שהגיעו כאלה. שניים הכרתי
 תקופה לאחר והבריאו קשה, במצב

 רוזן ארית מידי טיפול של ממושכת
 לד״ר אותם שלקחו אליעזר, וזיווה
 בהם שטיפל מכפר־סבא. לבל אודי

במסירות.

0 — ודיגאון ^
 שקע־ האלה הסיסורים בל גלל ^
 עליי נמאסו החיים בדיכאון, תי ^
 צום אחרי לאכול. מסוגלת הייתי ולא
 מקור שסבלתי ולאחר ימים, כמה של

 שמצב רוזן ארית הבחינה בלילות, איום
 אליה אותי ולקחה גרוע, בריאותי
הביתה.

 לי שנתון לבל, הד״ר אצל ביקרנו
 לא ארית לחיזוק. וזריקה אינפוזיה
 ואני לצער־בעלי־חייס, אותי החזירה
 והיא בבית כרגע אצלה נמצאת
 אוכל שלא יודעת אני בי. מטפלת

 לאדית כי ממושך, זמן כאן להישאר
 בתוך וכולנו נוספות, כלבות שבע יש

 אפשרות אין ופשוט קטנה. דירה
ככה. לחיות

 כדי לעיתון להתראיין החלטתי
 חבריי, ועל עליי העובר את לספר

 שאנשים כדי חסרי־־הבית, הכלבים
 יבואו אולי עלינו. עובר מה יידעו
 לחיות נוכל שבו למקום אותנו לקהת
אנושית. יותר קצת בצורה
 לא אנושי יחס שגם מבינה אני
 אני אמצעים. גם וצריך מספיק. תמיד

 קורות־ את שיקראו שאנשים מקווה
 לצער־בעלי־ לתרום מוכנים יהיו חיי

 יוכלו התרומות ובעזרת השרון ה־־ם
 שלנו הצריפים את לבנות לגמור

 יהיה שלא כדי למיבנים. גגות ולהוסיף
בחורף. קר כל־כך שב

 בבני״אדם. תיקוות תולה עדיין אני
 את יקראו טובים שאנשים ומקווה
 להוסיף שאוכל ויבינו שלי הסיפור

 שאני וכמובן בהייהם. שימחה להם
הכי־נאמנה. הכלבה להיות מבטיחה

 רוזן: ארית של הטלפון מיספר
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 לעלילה המגוחך, לליברטו לג׳סטות,

 הצופה של באמונו לזכות מנסה שאינה
 מצפה הוא כן, על יתר ביותר. התמים

 שכל היא, היחידה תביעתו אלה. לכל
 לפניו יועלו לעייפה המוכרים הדברים
 חידוש ללא אך ובתנופה במרץ מחדש
 ובעוצמה, בציבעוניות ספקות, מעורר
 קולות ובעתרת מוסיקאלי בלהט

 סימני מעלה בנוסח לא אך מאומנים,
 יודע עוז שעמוס יכחיש מי שאלה.

 היורה את להרתיח כיצד היטב
 הבל ממנה ולהעלות שלו האופראית

 השוטים. למען יוצר אינו עוז משכר?
הנהנתנים. למען הוא״יוצר

החול שף לא
 מתעלה בשיאיה האופרה אומנם,

 למרות הז׳אנר. של למלאכותיות מעל
 ברגעים ולעיתים, הזאת, המלאכותיות

 המישמעת בזכות בזכותה, גם נדירים,
 היא ממנה, המתחייבת הפורמאלית

 מציאותית חיים אמת לא ליפנינו מעלה
 דרמאתית־מוסיקא־ מיטאפורה אלא
 הריגשית־הא־ בדרכה המעוררת לית,

 של ואמיתות תודעה סוציאטיבית
 האופרה חייבת כך לשם מציאות־על.

 האפר מתוך עוף־החול כמו להתנשא
 של באש שעלתה אחר עצמה של

 הנובעת חדשה שפה טהורה, מוסיקה
סו את והמסגירה מציאות־על מאותה
 יקרה לא זה נדיר נס אבל דותיה.
 רעיונות שכולה אקלקטית, ביצירה

מוסיקא נוסחות על חזרות שני, מכלי
 שכבר דגמים על פופולאריות, ליות
 יעילותם את והוכיחו ושוב שוב נוסו

 כזאת שיטחית. לריגושיות במתכונים
 עוף־חול שאינה השחורה, הקופסה היא
עוף־מאכל. אם כי

 של הקודמות מיצירותיו בכמה אם
 (בחלקו שלי מיכאל — עוז עמוס

 — למשל הרעה, העצה הר הראשון),
 המלו־ מן להתעלות יכולת התמחשה

 חושפת־האמי־ המיטאפורה אל דראמה
 קרו לא החדשה באופרה הרי תות,

ניסים.

לגששים מחשבה חומר
 מיומן כמאסטרו כאן מתגלה עוז

 מדוייקים לביצועים מסוגל ושיגרתי,
 עוז למעשה, רוחנית. הארה נעדר אך
 בדרן מעץ הוא השחורה הקופסה של

בדר מישהו גבוהה: ממדרגה ישראלי
 הקומי הבידור מלכי הגששים, של גתם

 לנוי מציע שהוא מה הסטיריאוטיפי.
 של טראגי־מלודרמאתי שווה־ערך הוא

לעו ״איליאס״ מעין הקומית, אמנותם
 קופסה אגם' שלהם. ה״מארגיטס״ מת

 מצויץ בסיס לשמש עשוי י שחורה
 מעין הגששים, של חדשה לתוכנית

 על המתבססת פארודית, אופרה־בופה
 בהתגלמותה הישראלית המלודראמה
 כותרת באופרה", ״ערב המושלמת.

 של הידוע סירטם שם פי זו(על רשימה
 כותרת לשמש יכול מארקס) האחים
זה. ממין למופע נאותה
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במדינה
ציונות

בשדט־רחוק תיקונים
 בארצות- לשבת אפשר

.חמישה לשלב הברית,
 ולשנות סנט, 22ו- דולר

מרחוק ישראל את
ל בחירות יתקיימו מאי במחצית

 ה״גולה" מארצות בכמה הציוני קונגרס
ביש וביניהן.;רצות־הברית. היהודית,

בחלו להסתפק הציונים יצטרכו ראל,
 הציוניות המיפלגות בין הצירים קת
 בשנת לכנסת הבחירות תוצאות לפי
 הערבים קולות ניכוי אחרי — ו 984

 וש״ס, אגודת־ישראל והקומוניסטים,
לא־ציוניות. מיפלגות שהן

 מערכת־ נפתחה בארצות־הברית
 המיפלגות רבתי: בתנופה הבחירות
 יותר אין מהן לאחת שאף הציוניות,

 (מתוך רשומים חברים מאות מכמה
 אמריקאיים), יהודים מיליון כשישה
 מיספר את לןרסם ייאלצו שאם יודעות

בחרפתן. ייתפשו ה״בוחרים״
 עתה מושקעים דולארים מיליוני

 המשתרע ויחסי־ציבור, במסע־פירסום
 בעיתונים שלמים עמודים פני על

 שכל ארצות־הברית, של הראשיים
דולר. אלף 50מ־ יותר עולה בהם עמוד

הענקיות, במודעות נאמר מה לפי
 קורא־עיתונים, כל ו/או אמריקאי כל

 למיפלגה לפחות, דולר, חמישה השולח
 זכות״בחירה. לבעל יהיה לו, הנראית

 במיפ־ חבר להיות צורך שאץ רק לא
 גם כמובן שאין אלא הדימיונית, לגה
 החבר, של יהדותו את להוכיח צורך כל

אחרת. תקנה כל או ההלכה לפי
טו בכוונות רצופה לזיופים הדרך

 הריבונו־של־עולם ורק ורעות, בות
 כמה הפכו כיצד ולגלות לפסוק יוכל

 אחרת או זו ציונית מיפלגה חברי מאות
יותר. או רבבות לאלפים,

אף ותקציבים. התנחלויות
 או מ״שמאל" אחת, ציונית מיפלגה
 הנודד מהקירקס נעדרת אינה מ״ימין״,

 רשימה הקימו ומפ׳׳ם ר״ץ הזה.
 ניו־גיואיש מתמיכת הנהנית משותפת,
המוח מתקדם, יהודי אירגון אג׳נדה,

ה המימסד על־ידי לחלוטין כמעט רם
האמריקאי. יהודי

 שתי ששולחות ההסברה בחומר
 לאוהדיהן הישראליות המיפלגות

 כולת, הנמענים (ורשימות ב״גולה״
 לארצות־ שהיגרו ישראלים גם כמובן,
 הציוני לקונגרס בבחירות — הברית
 נאמר: להצביע) ה״יורדים" כל יכולים
 את להפוך יכול שלך הבוחר ״פתק

 אל פרוגרסיבית. למדינה ישראל
אחר..." למישהו ההחלטה את תשאיר

 גרוסמן, ור״ץ(חייקה ״מפ״ם מנהיגי
אלו־ שולמית גרנות: ואלעזר צבן יאיר

אגינדה־ גיואיש ״ניר וגם נודד קירקס
 על חתומים כהן ורן בראון מרדכי ני,

למס להגיע כנראה, יכלו, לא הקריאה)
 ל״ציונים": בפנייתם יותר, פשוטה קנה

 הנעשה על להשפיע רוצה ״אתה
 את ותשנה אליה עלה בישראל?

מבפנים:״ המדינה
 הצטרפו מפ״ם־ר״ץ של הקשר אל
 ליברליים אמריקאיים יהודים הרבה

 דולר, חמישה לשלם מאוד קל —
 בול עם (בדואר, פתק־הצבעה לשלוח

 את ו״לשנות״ בלבד) סנט 22 של
ישראל.

 בבחירות ומפ״ם ר״ץ של ההשקעה
מבחי מצויינת היא הציוני לקונגרס

 את יקבלו ״ציוניות״ כמיפלגות נתם.
 האמריקאיים, הבוחרים בשלל חלקן

 הדקים, בהבדלים מבחינים שאינם
 המיפלגות שתי כי אולי יודעים אינם

 הציונית, ירושלים״ ב״תוכנית מצדדות
 ״ארץ־ישראל של לתוכניות המקבילה

 גוש־ של המידרש מבית שלמה״
 אחת במילה אף מזכירה שאינה אמונים,

 העם או במדינת־ישראל הערבים את
הפלסטיני.

תשפה
לקט! מתנכלים

 תובע הדרי יוסי
ועדת־חקירה

 חברת־התעופה מנכ״ל הדרי, יוסי
עוד. להגיב שלא החליט שחף,

 להטרדות נתון הוא רב זמן מזה
 התעופה מינהל מצד בלתי־פוסקות

 חברתו. נגד תלונות המגיש האזרחית,
 כאשר השבוע, הדברים הגיעו לשיא

 מטיסה החברה כי פירסם המינהל
 תקנות־ הפרת תוך לאילת, מיטענים
בטחוניות. בדיקות בלי התעופה,
 מבלי האוויר, בדרך מיטענים הטסת

מעשה אכן היא תוכנם, את לבדוק

 להאשמה אך אחריות. חוסר של חמור
 מינהל־התעופה, ראש שוהמי, שי של
 לא ששחף מפני פשוט שחר. היה לא

 רק היא מיטענים. להטים הספיקה
ה על הודיעה ת נ ו ו זאת. לעשות כ
 לשר־התחבורה, לפנות החליט הדרי

 ועדת־ הקמת לדרוש קורפו, חיים
שוהמי. של פיטוריו את ולתבוע חקירה

 זו אין במיסגרת. מיכתב
 עם החברה של הראשונה ההתנגשות

 האשים שעברה בשנה מינהל־התעופה.
 שלא מוכרת, היא כי המינהל אותה
 עליה והוטל מוזלים, כרטיסים כחוק,
שקלים. 2500 של כופר
 מבוססת: בלתי היתה זו האשמה גם

 למכור למטיס אסור צ׳רטר בטיסות
 מעין אחר, גוף עושה זאת כרטיסים.

״המארגן״. הנקרא מתווך,
 היה הוא איכפת. היה לא לחדרי אך
 בתנאי כשימחה, הכופר את לשלם מוכן
 שבו מיכתב מהשר שיקבל אחד:

 מיכתב כי חשב הוא ההאשמה. מפורטת
 תעריפים, בהוזלת אותו המאשים כזה,
 כתעודת־ במיסגרת, להיתלות ראוי

כבוד.
 היום, עד קיבל לא הוא המיכתב את

הכופר. את שילם לא גם לכן
מדי מסתתרת העניין כל מאחורי

 כמו מינהל־התעופה. של מוזרה ניות
 להתעלל המנגנון אוהב התחומים, בכל

 קטנה, חברה היא שחף בקטנים.
 מטוסים — מוניות־אוויר ז 2 המפעילה

 שני ועוד — מושבים שמונה בני
 שלה הטיסות מושבים. 21-בני מטוסים

ולקפרסין. לחיפה לאילת, הן
 מאיימת היא אין מיקרה, בשום

 נתח לנגוס או השוק, על להשתלט
 מדי לאילת הנוסעים אלף 30מ־ רציני
 השולטת ארקיע, של מעמדה שנה.
מתמיד. איתן זה, בשוק

 במישרד־התח־ ,לעשות מה אבל,
קטנים. אוהבים לא בורה
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