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לרדת
כיתה

 .שושנת־הבריאות', לה ראו ך*
מו ל צי /ו  דורגלבקי־חבמיש אותה '

 על (תל־אביב!) הפועל של כובע עם
 בעלה) (אלפוזלינו, נתן ועם הראש,

לזו מסבירה תל־ברוך בחוף ימיה מצד
 עם מתנשקת הלביא. פרוייקט את נות
 שמונתה מאז בממשלת הגברים כל

 אחרי כשרת ארבלי־אלמוזלינו שושנה
 ממישרד־הב־ גור מוטה של התפטרותו

 בחיי־ חשוב נידבך הפכה היא ריאווק
בארץ. הפולקלור
ת נודע השמע  האחרונות בשניות ל

 אחרי זו. תקופה שתמה ,90וד הדקה של
 שהטילו שונות ושמועות פירסומים

 שפליצי־ אחרי המחודש, במינוייה ספק
 ואל פרס שימעון אל בשמה רצו יושר

 את לה לבשר פרם החליט העיתונות
 לפני מעסות דקות המרת הבשורה
שרי־המערך. רשימת על שהכריז

 בעלת חביבת חמת אשה — ארכלי
 נפגעה — נאיבית־משהו ישילת גישה
 נתבשרה שבה ומהעיתוי מהצורה בצדק

עתירת על
כי סיפרה לפנות־ערב ביום־השבת

מרגישה. היא צד

 ניסתה לא כתמיד, כנה ארבלי,
פצועה. היא כמה עד להסתיר
אמרה: כן*
 סיפר לא (פרס) שהוא מזה יותר זה

 עד ממש זאת השאיר הוא בזמן.״ לי
 קודם־לכן. עוד שמועות שמעתי לסוף.

 את להחליף שעומדים פירסומים היו
ואותי. בר־לב חיים נבח, יצחק

 ניגשתי בכנסת. נבון את פגשתי
 רגעי איתר לדבר .מותר ושאלתי: אליו

 אמר הפירסומים? מאז לך קרא שימעון
משהו?'
לא!״ לא, .לא, לי: ענה נבון

 נקראו לא שהם לי אמרו אחרים גם
לשימעון.

 שימי עם שיחה ביקשתי דווקא אני
ונדחה נדחה זה לדעת. רציתי עון.

הר ביום אותי קיבל הוא בסוף ונדחה.
אז. רק בערב, ביעי

 כלום, בשיחה? נאמר מה
 לי אמר לא הוא כלום! כלום,
 אין שוקל... עדיין ״אני כלום:
 שמעתי אבל סיכומים... עדיין

אותך...״
 שים־ של למקורבים אפילו הגעתי

 כולם לדעת. רציתי אותם, שאלתי עון.
 אלה לדאוג, מה לי שאין אותי הרגיעו

פירסומים. סתם הם
 בישיבת־המרכז, לי כשהודיעו

 עליתי הבנתי. — לך!״ קורא .שימעון
הבימה. מאחורי אל

 אלמלא הבנתי? אם עליתי מדוע
 במצב עצמי מוצאת הייתי עולה, הייתי

על נודע (לשריר שריר! אברהם של

ה על חגיגית, שישב, בשעה הדחתו
 אילוצים, שבגלל לי אמר הוא בימה).
יודעת... אני ובגלל

הסי מה לי, .תגיד אותו: שאלתי
 חזר רק סיבה. שום פירט לא הוא בה?״
יו את ובגלל... אילוצים שבגלל ואמר
סגן־שר! לי? להציע העז הוא מה דעת

 דבר לי מציע אתה ,איך לו: אמרתי
כזה?״

 של סגנית־שר אהיה אני מה,
הח (שר־הבריאות צור יעקב
כיתה? לרדת צריכה אני דש)?

יו לא שאני תחשבי שלא
בזה. בחש שעוזי(ברעם) דעת

 בכל שאראה לך .דע לעוזי: אמרתי
הדחה!" שינוי

יכ ושהמרכז למרכז, שנלך הצעתי
הצ שימעון מעניין, שריו. יהיו מי ריע
 אנשים רוצה .אני בישיבת־המרכז: היר

שיעבדו!״
 זהו אם עבדתי? לא אני מה,
 ל־ שלי הנאמנות של מחירה

 במשן• עימו והליכה שימעון
 שיהיה מקווה אני אז — שנים

לקחים: שיסיק מי
 להחליף היה הרעיון אילו מילא,

 כמו יותר, צעירים בשרים שרים כמה
 יצא כך מבינה. הייתי בליכוד, שקרה

אותי. רק שהחליפו
 לא אני למה. מושג כל לי אין לא,
יודעת.
 הצורה זה מכל יותר לי שכואב מה
 היה יכול (פרס) הוא נעשה. זה שבה

 אולי לפני־כן. ימים כמה לי להודיע
 מוותרת. שאני בעצמי מודיעה הייתי
ככה! לא אבל

מ משבר זה אכזרי. דבר זהו
עבורי. קשה אוד

שריר? את שמיר היטעה מדוע

קי...״1מ הכלב בנלל לא .זה

 פולי- כל יאמר וליטיקה,״ ך(
קאי ■טי  או דרכו, לו צלחה שלא //^

 למסה, פעם .זה ממנה, קטע לפחות
למעלה.״ פעם

 שר־הת־ שריר, (,אברש׳ה״) אברהם
 נסק שבוע, לפני עד יירות־והמישפטים

באיצסד־ הבימה ממרומי למטה בדרכו
 אחר־כבוד הסבו שעליה יד־אליהו, יח

הליכוד. בכירי
 מטעם השרים רשימת משהוקראה

 המר פני עטו הבאה, בממשלה הליכוד
חגיגית. ארשת עמדים

 והחיוך ,הרשימה הסתיימה לפתע
 לא שמו — שריר של פניו על קפא

ברשימה. נכלל
 של והסתלקותו ההפתעה גודל

 אפילו בהרחבה, דווחו מהמקום שריר
 את שהינחה העיקרח בשימחודלאיד.

 גלי־הצחוק את הזכיר בדיווחים הלעג
 המצלסה־הנסתרת: סירסי הקרנת בעת

ליד קרה לא שזה מזל מצחיק! .כמה
 שריר של הדחתו מאחורי האמת את

ואכזרית, מבזה כה בצורה מהממשלה,
יודעים: רבים אין

מוח כהפתעה לשריר בא לא הדבר
 הליכוד מרכז התכנס שבו ביום לטת.

 ההליכה את לאשר כדי ביז-אליהו,
 להתפשט התחילו רחבה, לממשלה
 אי־הוודאות בדבר הססניות שמועות

 (פרס השלישי הליברלי השר לגבי
 בממשלה. ניסים) ומשה מודעי ליצחק

 הב־ מעמדו שלמרות רמזו השמועות
 דל, כליברלים שריר של כיר־יותר

 זבשאר בנהג מגלח. לזכות פת עשוי
ההסבות.
 אל וסילפן באי־זוחית. חש שריר

 4.15ב־ שסיר יצחק ראש־החםשלה
אחרי־הצהר״ם. בדיוק

ם היה שסיר ר ד  כ־1בת להופעה נ
 התנהלה לכן חדש ערב ניודהסלוזיזיה

סלגראפית. יחהש יהםבינ
חששו את שריר משהביע

 שמועות, על המבוססים תיו,
המי באלה שמיר אותו חתד
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 הכול לדאוג! מה לד ״אין לים:
בסדר!״
 הרי נרגע. מאליו, כמובן שריר,

ה מראש־הממשלה, במו־אוזניו שמע
 הממשלה שרי זהות על המחליט איש

 הוא לדאוג. סיבה כל לו שאין הבאה,
איצטדיון־הספורט. לעבר פעמיו שם

 להתלוות הנוהגת אשתו, ריבקה,
 רבות התבדחויות שיצר נוהג — אליו
 פעמים אליס, ושכיוון הזוג, סביב

 לטר ולאורדווקא הזרקורים את רבות,
 אליו. מלהתלוות הפעם נמנעה — בה

 של מילותיו ואחרי בטוב, חשה לא היא
 לדאגה. סיבה כל לה היתה לא שמיר
 אל התלוותה זאת, לעומת בתם, דפנה,
אבית

 הסירסומים, אן? על מעניין:
 מינויו על סת ידע שלטיהם

 לו שדווח כלומר — כשר
 שיחליף כך על מועד מבעוד

 עימו הביא לא — שריר את
 רק ליד-אליהו. שלח, בנו, את

כשר, רישמית שהוכרז אחרי

 — שבטוח מה אותו. הביא
בטוח!

 היתה לא שמעולם שריר, מישפחת
 לפניה. הסתגרה חביבת־התיקשורת,

 אל בפרט הזוג, אל פנו רבים עיתונאים
 לשוחח וביקשו הדומיננטית, ריבקה
הצורבת. ההפתעה אחרי עימם

פר בשיחות סיפרה שריר ריבקה
 מה את לבחון מעדיפה שהיא טיות

זמן". של ״בפרספקטיבה שקרה
 אינם שריר אברהם וגם ריבקה גם

 בעיקר העמוקה, הפגיעה את מסתירים
ה ר ו צ ה  ראבל־ שהיה מי הודח שבה מ

שר.
ש מי עם מסכימים הם אין

 פועל־ היתה שההדחה טוענים
 האחרונים הסירסומים של יוצא
מוקי״. ״פרשת שכונה במה

 שפעלו הוא שריר במישפחת הרושם
 והיתה נפשות, מדי יותר האחרונה בעת

 מאליו מובן אירועים. של הצטברות
 לקידום הועילה לא שחגיגת־מוקי

שריר. של האינטרסים

 בחר מדוע תמיהה: נשארה
הב את לשריר לבשר שמיר
זאת? .בדרך המרה שורה

 ובמיב־ בפרחים הטובל בבית־שריר,
 שאלמנט סבורים ההדחה, מאז רקים

 משריר למנוע אולי, נועד, ההפתעה
להז להתמודד, הגזירה, נגד להיערך

 שרידי־הלי־ מבין גייסותיו את עיק
בדלים.

 התעלומה לפשר שריר את שאלתי
בלילה. השני ביום המוזרה

עמו סימסטיה הביע שריר
 לשעבר, לשרת-הבריאות קה

שפ ארבלי-אלמוזלינו, שושנה
 כי ברבים, רק לא הולבנו ניה
 הש־ ליד הצלמים, לעיני גם אם

 אותה. מחבב גם ״אני רותים:
אליה!״ מיוחד יחם לי יש

ש עצמי על ״גזרתי אמר: אחר־כך
 בימים רבים עיתונאים אלי פנו תיקה.

 לדבר. לי נוח ולא פגוע אני האחרונים.
 ויבוא רבות מחשבות בי מתרוצצות

יום״״

ה ע ר מ ב
)9 מעמוד (המשך

 כאשר יותר עוד הפתיע להפגנה, פותו
 איש עמירב, משה של פגישתו על הגיב

מש טרד, לביב עם בקאהיר תנועתו,
 אחרי במדינה). באו״ם(ראה אש״ף קיף

 תחת בימה, על נאם שרובינשטיין
עכ אש״ף עם שלום ״לדבר הסיסמה

 ואמר: עמירב פגישת על הגיב שיו",
 אישור וללא ידיעתי ללא נסע ״עמירב
מה מסתייג אני תנועת־שינוי. מוסדות
ומהיוזמה.״ נסיעה

 מיוצרי ממפ״ם, שם־טוב ויקטור
 על בלהט דיבר שם־סוב־יריב״, .נוסחת
לד הגניב אך אש״ף, עם לדבר הצורך

 שאפשר להבין ניתן שממנו רמז בריו
קונפ במיסגרת רק אש״ף עם לדבר

ירדן. עם דרציה
 נביא־הזעם אלמגור, דן גם שם היה
מלא־רגש. לירי נאום שנאם החדש,
 הופעתו דווקא אולי אך ערבי. גם

בהפ דראושה אל־והאב עבד ח״כ של
 וסימלה ביותר, המפתיעה היתה גנה

 בתנועת שחל השינוי את מכל יותר
עכשיו. שלום

 התנועה טענה שנות-קיומה במשך
הי לאזרחיה בעיקר מכוונים שדבריה

 נמנעו ולכן מדינת־ישראל, של הודים
 רא־ בהפגנות ולשתף מלהזמין ראשיה

 שונתה שנה לפני פלסטינים. שי־ציבור
 הוזמן מההפגנות לאחת כאשר המגמה,
מעזה. פלסטיני רופא לנאום

 דראושה, חבר־הכנסת זה היה הפעם
 מדינת־ אזרחי של קולם את שהשמיע

הקונ חיק אל והוחזר הערביים, ישראל
 מיפלגת־העבר את שעזב אחרי סנזוס,

ערבית. מיפלגה והקים דה
 הטרנ־ התנועה אנשי של ההפגנה
 בסמוך, שהתקיימה מולדת, ספריסטית,

 שולית פתאום ונראתה קטנה, היתה
 שהתפאר הקיצוני, הימין ולא־חשובה.

 באותו היה המונים, לגייס בכוחו תמיד
זעום. הערב

חוק
פגישה

בקאהיר
החוק? על עמירב משה עבר האם

שתוק כפי טרור, למניעת הפקודה
 בין מגע כל אוסרת שנתיים, לפני נה

 תסקיר הממלא איש ובין ישראלי אזרח
היש בחוק מוגדר אש״ף באירגוךטרור.

כאירגון־טרור. ראלי
 אבסורדים שני יחד מחבר זה תיקון
 מיפגש, כל לעבירה הופך הוא חוקיים.

 ולמטרת הנפגשים לכוונת קשר בלי
 הגדרת על מתבסס והוא הפגישה.

 שאר־ אחרי גם כאירגון־טרור, אש״ף
 שא־ בעובדה הכירה כבר צות־הברית

 הער מדינות רוב הטרור. את דוחה ש״ף
הל כבנציגות באש״ף כיום מכירות לם

 עושה וכך הפלסטיני, העם של אומית
האדם.

 גם אחראי האדם חדשים. חוגים
עמירב. נחקר שבגללו למיפגש,
עו הכללית, העצרת החלטת על־פי

הד בקידום שיטתי באופן האו״ם סק . 
ה של לעירעור הבלתי־ניתנות כויות

 מארגן זו במיסגרת הפלסטיני". עם
 מיפגשי־הסברה קבוע באופן האירגון

בעולם. שונים במקומות
 פעי־ בעבר הוזמנו אלה למיפגשים

 אב־ אורי וביניהם ישראליים, לי־שלום
 מופיע, האו״ם מצד קינן. ועמום נרי

 אש׳ף של הקבוע הנציג כלל, בדרך
 טרזי, זהדי לביב הירושלמי זה, במוסד

ש נעים־הליכות, משופשף, דיפלומט
המ נציגי בקרב מאוד פופולרי הוא

באדם. דינות
 במיפגשים לשתף האדם רצה השנה

 היו שלא ישראלים, של חדשים חוגים
 הישר־ השלום בטיפוח פעילים בעבר

 במפורש חיפשו הם אלי־פלסטיני.
הימץ״. מן ״איש

 פוני אנה את אנשי־האו׳ם כששאלו
 כלי־תיקשורת המייצגת עיתונאית גר,

 ה־ אורחת שהיתה בישראל, גרמניים
 הציעה היא הערבי, בעולם במסע או״ם

 מי עמירב, הוזמן כך עמירב. משה את
 לקאהיר. מרכז־חרות, חבר בעבר שהיה

 מסעם בינלאומי במיפגש השתתף שם
טרזי. של לצידו האדם,

2678 הזה העולם


