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בריטניה
איזה

? קירקס
 והתחיל עירנו את הקירקם עזב ,היום
 , הקריין. אמר העולם,״ ברחבי בסיורו
 ראש וילסון, הארולו היה המאזינים אחד

 ה־ פרשן כי נדהם. הוא בריטניה. ממשלת
 התכוון, ,30ה־ בן דימבלבי, דויד בי־בי־סי

 שעזבון ולפמלייתו, ניכסון ריצ׳ארד לנשיא
לגרמניה. בדרכם לונדון את בוקר באותו
 עף הפרשן היה בישראל, קרה זה אילו
 גלילי, ישראל של האדיבה בעזרתו החוצה,

 הבי־בי־סי אפשרי. אינו זה בבריטניה אבל
הממשלה. מכספי חי שהוא אף עצמאי, הוא

התנצ בפירסום הבי־בי־סי הסתפק לכן
 ״היו בה, נאמר הפרשן,״ ״הערות לות•

 תיערך מוצלחות. ובלתי בלתי־מתאימות
 העניין.״ נסיבות בכל חקירה

 באירופה. במסעו המשיך ניכסון ואילו
 כי התרשמו בטלוויזיה שראוהו המיליונים

 איש שום וזיהר. ברק חסר קטן, עסק זהו
בקירקם. מצליח היה לא כזה

 המלחמה
פרצה לא

 המיברק של חדשה מהדורה ״זוהי
 בפאריס. הפוליטיקאים האשימו מאמם,״
 !״שנה 99 מזה ביותר החצוף ״הזיוף

 ״המיברק וגרמני, צרפתי כל בשביל
 משמעות נתן הוא מושג. הוא מאמם״
 בין החודש שפרץ לסיכסוך עמוקה ריגשית

ובריטניה. צרפת
ב עיר־קיט היא אמם .1870 מלחמת

 המלך שם שהה שנה 99 לפני גרמניה.

נכו על צרפת רגזה זמן באותו הפרוסי.
 את ראשו על לשים גרמני נסיך של נותו

 אכל ויתר, הנסיך אמנם, הספרדי. הכתר
הב רצו הם בכך. הסתפקו לא הצרפתים

 שמשפחתו הפרוסי המלך מן מפורשת טחה
זה. נסיון על תחזור לא

 ורצה שוחר־שלום. איש היה הזקן המלך
ד נפוליון הצרפתי, השליט אולם בפשרה.  י

 ארב הצרפתי השגריר ממנו. הירפה לא ,3
 תבע באמס, שלו טיול־הבוקר בשעת למלך
 כי לו השיב המלך נוספת. הבטחה ממנו

סודר. כבר העניין
 לראש־המם־ מיברק המלך שלח אחר־כך

 ה־ פון־ביסמארק. אוטו בברלין, שלו שלה
ה סיפר ובו ומסורבל, ארוך היה מיברק

הצרפתי. השגריר עם שיחתו תוכן על מלך
 ליד יושב בעודו במלחמה. רצה ביסמארק

 לידו נטל הרמטכ״ל, בחברת האוכל, שולחן
ה של במיברק מילים כמה מחק עפרון,

 זה היה לא לפירסום. אותו ומסר מלך,
 המיברק קיבל העריכה, על־ידי אולם זיוף.

ל המלך אמר וכאילו מעליבה, משמעות
עימו. לדבר מוכן שאינו שגריר

 עלבון היה ברבים זה מיברק פירסום
הפרו מייד. פרצה המלחמה לצרפת. לאומי

 ואחרי מזהירה, במלחמת־בזק ניצחו סים
ה המלך שם הומלך פאריס, את שכבשו

השני. הרייך של הראשון כקיסר פרוסי
 בשבועיים שקרה מה .4ה־ נפוליון

ה זו. לפרשה במקצת דמה האחרונים
 השגריר בחברת סעד דה־גול שארל נשיא

 רעיונות כמה על באוזניו רמז הבריטי,
 :התוכן אירופה. של מחדש לאירגון שלו

 לחברה בריטניה את להכניס מוכנה צרפת
והשיק נאט״ו שיפורקו בתנאי האירופית,

 שבו חדש, אירגון יבוא במקומם האירופי.
ואיטליה. גרמניה בריטניה, צרפת, ישלטו

ל מייד זאת הודיע המופתע השגריר
 את פירסמה הבריטית הממשלה ממשלתו.

לממ גם עליהם הודיעה ברבים, הדברים
 בשיחת שראו הנדהמות, האירופיות שלות

בגבן. צרפתית סכין תקיעת זו
 בזיוף, הבריטים את האשימו הצרפתים

הת הבריטים סולפו. דה־גול דברי כי טענו
 אלא ברירה להם היתד, שלא ואמרו נצלו

 כי הממשלות, לשאר הדברים את להודיע
 אחר, ממקור אותם שומעות היו אחרת

 בהן לבגוד מתכוננת שבריטניה וחושדות
צרפת. עם יחד

 100 לפני גורמת, היתד, שפרצה הסערה
 שוררת 1969 בשנת אולם למלחמה. שנה,

 אם ביסמארק, אינו וילסון אחרת. מציאות
.3ד,־ לנפוליון במיקצת דומד, גול דה כי




