
במדינה
של הצבאי המימ

ה ת הגנ מי עצ
כרו ראפע עלי חילק בו־ חששי היום

שחור. ליום הפך כפרו, לתושבי זים
 פנו בערבית, כתובים שהיו הכרוזים,

 להם קראו אל־אסד, דיר הכפר תושבי אל
 הפקעת מדיניות נגד קולם את להרים
בי ובעד בגליל, הערביים הכפריים אדמות

 הכרוז על המנדאטוריים. החירום חוקי טול
ב הערביים הסטודנטים ועד חתום היה

בירושלים. העברית אוניברסיטה
 שלושה הכפר בסימטות הופיעו לפתע
 הזמינו בנימוס, עלי אל שפנו שוטרים,

 ״כך כרום. במג׳דל המשטרה לתחנת אותו
השוטרים. הסבירו התחנה,״ מפקד דורש

 למשטרה, הלך עלי נאצי!״ ״חתיכת
 פעם כבר נעצר הוא הרגל. מתוך כמעט

 האוניברסיטה, בשטח בהיותו בירושלים,
 כך אחר ורותק הלימודים, שנת באמצע
הבחי מועדי את אז הפסיד הוא לכפרו.

 אחרת בפעם בלימודיו. המשיך אך נות,
 לברר כדי חקירה, לצרכי רק אותו עצרו

 אז גם אל־ארד. קבוצת עם קשריו מה
 חיכה הפעם אך רע. כל לו אונה לא
ה בן־יצחק, התחנה קצין במשטרה לו

 בן־יצחק ועם הסביבה. תושבי לכל מוכר
אחרת. הכל מתנהל

 לאחר עלי סיפר החקירה צורת על
 הקצין אלי פנה הקדמה, שום ״ללא מכן:

ישר שונא אייכמן, אחד, ,מטונף בקללות.
 לו השבתי נאצי!' חתיכת שכמוך. אל

 בתל־אביב, יש ,נאצי נאצי. שאינני בשקט
הר זה אמרתי. כאן,׳ לא שרתח/ במלון

 אותו אחר, לקצין פנה הוא אותו. תיח
 הבן ,זה אני: מי לו והסביר הכרתי, לא
ש ידוע שודד ראפע. מוסטפא הגנב של

 לגמור, צריך זה את גם אותו. גמרו
שלו.׳ אבא עם שגמרו כמו

ארס חתיכת ,יא, אלי: פנה ״ושוב
שכמוך!׳״

רוחו. שלוות על שמר אך נפגע, עלי

אנשים
ת בני□ רו ח ה א א ר מ ב

 הנכבדים לח״כים קורה קרובות לעיתים
 הדימויים את הודיכוח, בלהט מערבבים, שהם

 שלושה. הצטיינו האחרון בשבוע שלהם.
 ״השפל (ל״ע): שערי יהודה ח״כ אמר

 משה ח״כ אמר לשיאו! הגיע עבודה) (ביחסי
 לב־ נזביאה בעצמה ״הממשלה (רפ״י): דיין

 מנחם ח״כ אמר הכלכלית!״ להידרדרות נים
הן נוש הארץ) מן ״(הינרדים (מפא״י): כ
 • הישראלי!״ הדרכון את בחובם אים

 שר־התח־ סיפר הכנסת של בוזעדת־הכלכלה
העבו את יחלקו כי כרמל, משה בורה,

 גיאוג־ באופן ואשדוד חיפה נמלי בין דה
 המפריד הקו הסחורה. ליעד בהתאם ראפי,
 ביקש מיד ונתניה. חדרה בין בערך יעבור

 לדעת דגני, עמום הצעיר, רפ״י ח״כ
 כפר־ויתקין. כתושב הוא, שייך נמל לאיזה
 ברחוב יעבור הקו בחיוך: כרמל, העיר

 בית באיזה ותלוי כפר־ויתקין, של הראשי
 גילה לכן קודם ימים כמה • הת״כ. גר

 מיהר מיוחדת, זריזות שר־תחבורה אותו
ה יוסר בטרם גולדפינגר, בהקרנת לחזות

 להחלטת בהתאם הקולנוע, מסך מעל סרט
ה הסיעות כל • סרטים. לביקורת הוזעדה
 — הגדולות בסיעות מקנאות בכנסת קטנות

 השבוע כשדנה ההיפך. קורה גם לעיתים אך
 סיעות־היחיד שתי של במעמדן ועדת־הכנסת

הירהר ומק״י) חדש כוח — הזה (העולם
 בקול־רם, מרידוד אליהו חרות ח״כ
 האחרות: על אלה סיעות שתי עולות במה
ל החברים, כל נוכחים אסיפת־סיעה ״בכל
ההח וכל ביניהם, חילוקי־דיעות אין עולם
 מוצא • אחד.״ פה תמיד מתקבלות לטות
״ב (מק״י): מיקונים שמואל הציע אחר

 מתיישב פשוט טיעוודיחיד של התייעצויות
 כך על העירה המראה.״ מול חבר־הכנסת

 מראה תמיד ״לא (מפא״י): נצר דבורה
 • עמם.״ להתייעץ שרוצים פנים הראי
 גז מתילדה רפ״י ח״כ של פניה לגבי

 האצילי בפרופיל בולטת היא ויכוח: אין
 בף דויד ח״כ גם סבור שכך נראה שלה.

 אחרי לכנסת, שעבר בשבוע כשבא גוריון.
ל פעמים כמה התעקש ממושכת, העדרות

את לתפוס תחת השניה, בשורה לידה, שבת

משמאל) (קיצוני באיצטדיון תורן מפקח
מ את שידל מי

 לקצין לתת לא החקירה, במהלך החליט, כי
לעצרו. אמתלה שום המשטרה

 החקירה בהמשך מסמכות. חריגה
 עלי של הזהות תעודת את בן־יצחק זרק
 ביטויים בשטף אליו ופנה הארץ, על

מבי לא וחבריך אתה זונה! ״בן גסים:
 שודד!״ בן שודד אחרת. שפה נים

 ב־ הרביעית בשנה עתה הלומד עלי,
 הוא כי לו הוכיח למשפטים, פאקולטה

 שפתו את — אחרת שפה היטב מבין
החוק. של היבשה

 ח־ הדיץ אותו מפורט, תלונה במכתב
 משטרת־הצפון למטהימחוז משפטן־לעתיד

 ראפע עלי תבע חיפה, מחוז ולפרקליט
 בעוון פלילי, לדין בן־יצחק את ״להעמיד
 והוצאת מסמכות חריגה העלבה, איומים,

 המנוחים.״ הורי ועל עלי רע שם
 הבטיח משפטי, לדיון העניין יובא אם

 זה, יהיה עצמו. על להגן הצעיר הסטודנט
ה במקצוע הראשון מבחנו הסתם, מן

משפט.

שם המקומות את הראשונה. בשורה מקומו
• דיין. ומשה פרם לשמעון השאיר

 ה־ ח״כ השבוע נתגלה סמוי כחובב־ספורט
 לדיון הגיעה כאשר רפאל. יצחק מפד״ל
 בענף־ השחיתות בעניין הזה העולם הצעת

ה את לסיעה חבריו כל נטשו הספורט,
 הקשיב במקומו, יושב נשאר רפאל אולם.

 כאשר הוויכוח, בתום • לוויכוח. בדריכות
מ 2 (שרק לוועדת־החינוך העניין הועבר

 בעת נוכחים להיות טרחו חבריה 19 תוך
ב כללי לדיון לבוא תחת במליאה), הדיון

 ״מה מפא״י: מח״כי אחד העיר מליאה,
 • מכור!״ היה המישחק מתפלאים? אתם

ה של ביותר המפורסמת קריאת־הביניים
 לכותלי מחוץ דווקא נולדה בכנסת שבוע
אמ שיחת־רעים, בעת כן, לפני ערב הבית.

 המרצה של הצעירה אשתו זקס, גבי רה
 זה כי זקם, אריה ד״ר אנגלית לספרות
 טרק, אלכסנדר את בארץ להשאיר סקנדאל

 בגלל גולדפינגר הצגת את שאוסרים בשעה
למחרת השחקנים. אחד של הנאצי עברו

וקשת סטן מארחות
מי את בידר מי

ב זה רעיון אבנרי אורי השמיע היום
 ח״כ התרעם כאשר קריאת־ביניים. צורת
 על קלינגהופר הנס פרופיסור גח״ל

 קרא הארץ, מן טרק את מגרשים אין כי
 גולדפינגר!״ את גירשו זה ״במקום אבנרי:

 קרי- את ולשמוע לבוא שהוזמנה זקס, גבי
 היא — ביציע נכחה לא שלה, את־הביניים

 ח״כ כשנכנס • בעבודה. עסוקה היתד,
 מי- שמואל ח״כ של לדבריו בגין מנחם
 להגנתו: טען כך, על לו והעירו קונים,

 ותיקים!״ ידידים הננו ואני מיקוניס ״מר
״אלו האוזנר: גדעון ח״כ כך על אמר
 אחר: ח״כ מידידינו!״ אותנו ישמור הים
 זקוק אינו כאלה, ידידים לו שיש ״מי

 מאירוביץ, דוק שערך במסיבה • לאויבים!״
 ראש שפטל, לאריה הביל״ויים, אחרון בן

 רעיית הופיעה ראשון־לציון, של החדש העיריה
 עין. מצודדת סרוגה בשמלה ראש־העיר

 הבחירות ״לפני שפטל: המערך איש גילה
 עצמי את הרגעתי לשיאו, הגיע כשהמתח
 המעטים • מזה.״ שיצא מה והנה בסריגה,
 הזוכרים הירושלמית, הבוהימה מן ששרדו

 שדה, פינחס של הישן ספרו את עדיין
 על מפורטים תיאורים שכלל כמשל, החיים
 לצאת בקוצר־רוח עתה מחכים שלהם, ההווי
 הפעם גם אם לראות כדי החדש, ספרו

 של סודו • מסודותיהם. חלק יחשוף
 סוד זה היה בינתיים. נחשף אחר ירושלמי
 שהיה מי קוליץ, דויד של הדתית אמונתו

 זמן כל הצופה. המפד״ל יומון של כתבו
 עם ללכת קוליץ נהג הדתי בעתון שעבד
לב שהירבה למרות לראשו, סרוגה כיפה
 של בחברתם ובמועדוני־לילה, בבארים לות

לע משעבר עתה, גמורים/ות. כופרים/ות
 הסיר אחרונות, בידיעות עירוני ככתב בוד
 שאין אומרים ידידיו מראשו. הכיפה את
 שלו, העולם בהשקפת מהפכני שינוי זה

 לו שיש החופש מהרגשת תוצאה רק אלא
החילוני. בצהרון

★ ★ ★

ה סוד ד מ ש הארוכה ה
ה הסתדרות יו״ר נפגש שבוע לפני
פינ שר־האוצר עם לוין, שלום מורים,

ו מורים בעיות על לשיחה ספיר, חס
 הדיבור, רשות את לעצמו נתן השר חינוך.
 לוין רצופות. שעות ארבע במשך דיבר
 ופיהק. זע נע, באי־נוחות, מולו ישב

 הארוך: נאומו סוד את ספיר גילה השבוע
 ערב 0 חזק!״ שאני לו להראות ״רציתי

 שאגאל מארק הציג הארץ, מן צאתו
 בשייכו־ התגאה ידידים, בפני רעייתו את
 שהיתר, ברודסקי, היהודית למשפחה תה

ה ברוסיה סוכר להפקת הזכיון בעלת
 אימ־ הזדמנות באותה הזכיר הצייר צארית.

 יהודים שלושה על שדיברה ישנה, רה
 טרוצקי, של הוא הצבא ברוסיה: בעלי־שם

 ברודסקי. של והסוכר ויסוצקי של התה
 ואביבה קשת סילבי העת״איות •

 מעולות, כמארחות השבוע י נתגלו סטן
ש העונה, של ביותר המוצלחת במסיבה

 — השניה לכבוד האחת — השתיים ערכו
ו מזרח כייאס. עומר הלילה במועדון

התער ורפ״י הזה העולם המערך, מערב,
 השעות עד שנמשך עליז בקוקטייל בבו

 אפלות בפינות התלחששו הרוסים, הקטנות.
ניט הפגינו האוסטרים האמריקאים, עם

אינ החליפו והעתונאים חיובית ראליות
 משרד־ אנשי המקצועי. בז׳ארגון פורמציה

וכולם הנעשה, אחר בחיוך עקבו החוץ

 • היפות. הנשים אחר בטרקליניות חיזרו
 מס׳ דייל, ם יא ויל שם? היה לא מי
 די■ איכן ארצות־הברית. בשגרירות 2

 שולמית ח״כ הסובייטי. 2 מס׳ דיולה,
ו משתלשלת בלונדית צמה עם אלוני,

 יפה־התואר. גילדנר ג׳יי צמוד. בעל
 האמריקאיים. האינפורמציה שירותי ראש
 יחסי- קצין לתואר המיועד שריד, יוסי

ור ראש־הממשלה. של והעתונות הציבור
 ישראל. מקול בן-יעקוב, (״היפה״) די

 ידלין, ואשר אליאב ליובה הח״כים
 הבריטית, מהשגרירות מרשאל, לה3ו

 לסיבת כשנשאלו • סיגרילות. שעישנה
 לא ״איש סטן: את קשת השיבו האירוע,

 עצמנו.״ את נבדר לא אם אותנו, יבדר
 קוקי בחיוך סילבי השיבה מזה,״ ״חוץ

ה השמלה את להפגין תירוץ ״זהו טי,
שלי.״ ארוכה

★  ★  ★
ד חד כ ש\עון א שדו וה

 בין אוהב, תורן פיליפ המשטרה קצין
 אחרים אלפים כמו כדורגל. גם השאר,

 לאיצטדיון נסע, אולי או הוא, גם הלך
 מושך הוא כי לגלות הופתע שם רמת־גן.

ש העתונות צלמי של תשומת־ליבם את
 מפניהם, התחמק הוא בשטח. הסתובבו

 (ראה השידור תא ליד בפינה לשבת בחר
 אותו השיגה הצלם מצלמת אך תמונה).
ש הצופים בו כשהבחינו גבו. מאחורי

כדו לחובבי כיאה נחלקו, בסביבתו, ישבו
 אמר חלק מחנות. לשני אמיתיים, רגל

 המשודל. שהוא אמר וחלק המשדל, שהוא
 הכושית הזמרת מופיעה לילה לילה 9

 א־גוגו, ויסקי בדיסקוטק סקוט ד!ייזל
 ראי לתקליטי ומאזינה בר, חצי שותה

 היה־יה־יה נערי סינטרה. ופרנק צ׳ארלס
 ידידי ״הם בשלה. היא אך עליה, רוגזים

 רוצה אני אותם ורק ביותר, הטובים
 לשמוע, רוצה היא רק לא אך 0 לשמוע.״

האיטל לבמאי היא הבונה רוצה. הוא גם
 הגיעו עם שמיד דה-סיקה, ויטוריו קי

ה ידידו, בשימחת להשתתף כדי ארצה,
 להינשא העומד כהן, ארתור מפיק

 חיים משה שר־הפנים, של בתו לנעמי,
ותי מכרים על לשאול מיהר שפירא,

נבו בחורה דיין?' י׳לל שלום מה״ קים:
אצל הרגישה ואיך אינטליגנטית. מאד נה,
 ילדה טובה, ילדה רן?׳ ו ל סופיה כם

 המערכונים, וכותב הבמאי 0 טובה.״
 הבא בשבוע להעלות מתכונן שגיא, אלי

 הבידור תוכנית של הבכורה הצגת את
החליט, הוא שלו. והשגעון אחד כל שלו,

 לקיים ובחר מחייב, התוכנית ששם כנראה,
בעכו. דווקא הבכורה הופעת את

★ ★ ★

ח׳ ע פסו בו ש ה
אשבול: לוי הממשלה ראש •

הבריאות.״ ״העיקר

ב מאיר, גולדה החוץ. שרת •
 רוצה ״אינני לפרוש: רצונה את הסבירה

 גבי על החוץ ממשרד אותי שיוציאו
אלונקה.״

על רחמן, הגריל! העתונאי •
 גדול ״או־נס במדינה: האונס מיקרי ריבוי

פה.״ היה

ה העולם16 1477 הז


