
 ״מפלגה
שקרניס״ של

 ההשמצות. כל המריבות, כל נשכח. הכל
 כשגולדה מתי? איפה, הכל. בקיצור,
 החדשה־ישנה הממשלה את מציגה מאיר

 כמה ניגש דיין משה אפילו הכנסת. בפני
 ראש־הממשלה של ידה את ללחוץ פעמים

מ ביקשו לשעבר רפ״י אנשי גם החדשה.
 למתן כן־גוריון, דויד הזועם, מנהיגם

 שבכל־זאת אחת • הסכים. הוא דבריו. את
 שול" ח״כ היתד, קלה לאי־נעימות גרמה
ניג לנאום, גמרה כשגולדה אלוני. מית

 ״הזהרי, בחיוך: ואמרה אלוני, אליה שה
• אחריך.״ אנחנו  ראש־ממשלה, עושה מה י
 גולדה ממשלתה? את מציגה שהיא אחרי
 שרף, הניה של בביתה לנוח הלכה מאיר

וה והמסחר האוצר שר ידידה, של רעייתו
 של הגדולה ההצגה • שרף. זאב תעשייה
 לאולם מחוץ נתקיימה בכנכת שעבר השבוע

 אחרי המרתף, קומת של בפרוזדור המליאה,
 בן־ דויד של בתביעתו דנה הכנסת שוועדת

 הישיבה בעת רפ״י. כסיעת בו להכיר גוריון
 לשעבר רפ״י חברי כי מפא״י אנשי טענו

 בן־גוריון, של זו תביעה על מהצבעה נמנעו
 בעדה. הצביעו הם כי טען שבן־גוריון בעוד

 בן־גוריון נתקל הישיבה, מן נרגז בצאתו
 אנקוריץ, ארי ד״ר ביותר, החדש בח״כ
 למפלגה הצטרפת אתה ״אדוני, לעומתו: קרא
 כי ביג׳י נזכר לאחר־מכן • שקרנים!״ של

 שהתפנה המקום את בכנסת תפס אנקוריון
 ״המשיח קרא: והוא אשכול, לוי מות עם

 אני בכלל, • במקומו!״ באת ואתה מת,
 כך למחשבה. אנשים הרבה מעורר קוריון

 כי כלור, דניאל בכנסת, דבר איש נזכר
 של במקומו אנקוריון בא קודמת בקדנציה

האחרו בימיה לכנסת, אז נכנס הוא מת.
 אמר שרת. משה של מותו עם ממש, נים

 ברשימת־המועמ־ נמצא אנקוריון ״אם בלוך:
 לראש־ אי־מזל מביא זה מסויים, במקום דים

השני במקום אותו לשים כדאי ד,ממשלה■

אנשים
לעצ נאמן נשאר בן־גוריון • .״119ה־ או

נאו בעת מיקוניס, שמואל כשראה מו.
 התחיל הוא באולם, נמצא בן־גוריון כי מו,

 בן־גוריון אותו שיסע ״עם־סגולה״. על לדבר
ה מן עם־סגולה, נהיה ״למען גדול: בקול
ממשלת־סגולה!״ לנו שתהיה הכרח

התמונות
דיין של

 ראש־ אז שהיה מי יצאו שעבר בשבוע
 ושר־הביט־ אלץ, יגאל בפועל, הממשלה

 באותו בתעלת־סואץ, לסיור דיין, משה חון
 אלון את נפרדים. במסלולים איל עצמו, יום
 דיין ואילו וטלביזיה, צלמי־עיתונות ליוו

 של צלם אולם צלמים. ללא במוצבים סייר
 בדיין, במיקרה נתקל הפועלים מעיתוני אחד

בהליקופ הסרט את מייד שלח אותו, צילם
 אלון העיתונים. בין לחלוקה לתל־אביב טר
צל מלווים אין דיין שאת ביודעו מיהר. לא

 ללישכת תמונותיו הפצת את השאיר מים,
ב למחרת נדהם הוא הממשלתית. העיתונות

 פירסמו העיתונים מרבית כי משגילה בוקר
ש בתעלה, דיין של תמונותיו את דווקא
 לערוך תבע הוא יותר. מהר אליהם הגיעו

 לזרז ידאג להבא והמסקנה: בפרשה חקירה
• מסיוריו. התצלומים הפצת את  כששמע י

 50 של תגבורת שלחו הסינים כי דיין משה
 התרשם לא הרוסי, לגבול חיילים מיליון

 הכל בסך זה? ״מה העיר: במיוחד, מכך
 אג״ם ראש של בפגישתו • אלמונית.״ כיתה
 הצבאיים ׳־,כתבים עם וייצמן עזר אלוף

 יחידות׳ בהחזרת הצורך את הסביר השבוע,
את הביא לדוגמה אימונים. למישטר שונות

 רחשמ*ץ יתאמצו רא ״שאחדים
לבדי.,.״ זאת ששה אני אותי.

 כותבת אני פיזי. מאמץ כל מתעבת אני
 מאמץ פחות מצרין שתדבר משוס רק

 ואפילו לבחור, שיכולתי עבודה מכל גופני
 מאמץ עם לגמרי להשלים יכולה אינני כיום
 בעבודה. רק אמורים הדברים אין זה.

ב מתרגילים אני מתרחקת מידה באותה
האידי גן־העדן ריקוד. טיול, שחייה, ניקוי,

 מוקף רגוע, אופקי מצב הוא בשבילי אל'
נבח ידידים וכמת טובים ספרים בשוקולד,

 יהיה אותי, לשעשע פרט שתפקידם, רים׳
מייגעות פעולות אותן כל למעני לעשות

התריסים, הורדת החשמל, מתג כהפעלת
הרדיו. וסגירת תפוזים קילוף

 העשייה בו בעולם חיים שאנו היא הצרה
נוהגים בני־אדם לאלוהות. כימעט קרובה
 צעירים לעודד לעשזת־זאת־בעצמם, תמיד

מתחנ שבועונים מאמרי ועבודה. לספורט
מזהי רופאים תרגילים. שנעשה בפנינו נים
 של הנוראות תוצאותיה בפני אותנו רים

 בגי?) למות בוחרת אני תודה• לא, הבטלה.
מסר אני מוחלט, פעילות מחוסר העמידה

 בחשבון בא לא מראש. אשמה להרגיש בת
 90 גיל עד לחיות כדי בצעדות שאתחיל

להפ לי מוטב יקירי. על למעמסה ולהיות
 עשורים בכמה העולם אוכלוסיית את חית

 של בפוזה ושליווה, מענגת בשיבה קודם,
 של כמובן, האיום, החשש קיים בודהה.
ה כל על אולם בודהה, של צורה .קבלת

כלשהו. קורבן להקריב מאמינים
 שכחי אני כרימון. מיגרעווז מלאה אני

 דייקנית, לא מתחשבת, בלתי אנוכית, נית,
לשל הגעתי טרם אולם יעילה. ולא יהירה
 חבי־ ,לפעמים טוב מזג בעלת עודני מות.
 שמתה משעשעת, נדיבה, חברזתית, בה,

 ל' נושמת הרגע בזה פאסיבית. בחלקי.
רש כתיבת של העילאי שהמאמץ רווחה,

עבר. זו, מה
★ ★ ★

 ההקד־ את קשת סילבי בתכה דמן **
 לאור? השבוע שיצא לספרה, הזאת מה

 אני אותי. להשמיץ יתאמצו לא ״שאחרים
גדולה.״ כמו לבו, זאת עושה
ה הנונשאלנטית הנשכנות מאחורי אבל

 אשה מסתתרת רעות, כוונות הרצופה זאת,
 זו ״מה, וטובת־לב. ענוגה נוחר,־להתרגש,

באשר בז־גוריוו דויד אותה שאל אתי״

 '-■־"1. ■יי-
קשת סילבי

 הנוכחי המיבצעי תפקידם שאת הצנחנים,
 הצבאי הכתב לעברו קרא כגאפירים. הגדיר

 קצין שהוא כך־ישי, רון קול־ישראל, של
 ״לא וייצמן: השיב כך!״ ״בדיוק צנחנים:

 ב־ יורים היו לא הגאפירים על כך, בדיוק
• בזוקות.״  וייצ■ מיכל מעריצה מי את י

, ן ה התגלית הסוד אג״ם? ראש של בתו ס
ה סט, אי/י ברן עזר פגש כאשר שבוע,

 אד־ רן ״אתה הטלביזיה. של הצבאי כתב
 שבטלביזיה יודע ״אתה עזר. התפעל ליסט?״

לע יכול אני יפה? יותר הרבה נראה אתה
 החושבת 14 בת ילדה עם הכרה לך שות

 שראיתי לה אגיד אני בלתי־רגיל. דבר שאתה
מדי עצה • בשבילה.״ חג יהיה וזה אותך

 השנוי־ הכתב דולר, אריק בפי היתד, נית
 שישראל אמר הוא מונד. לה של במחלוקת

 ממי שלוש את בקלות להפיל עתה יכולה
 ישראל ״אם כלהלן: השכנות, שלות־ערב

 מייד תיפול רמת־הגולן, את לסוריה תחזיר
 כוליה מבוססת שהיא מפני דמשק, ממשלת

 אם בחזרה. השטחים כיבוש של הסיסמה על
 יפול למצרים, סיני את תחזיר א ל ישראל
 יוכל לא הוא כי עבד-אל־נאצר, גמאל
 ישראל ואם הנוכחי. במצב מעמד להחזיק
ל מבלי המערבית הגדה אח לירדן תחזיר
 גם יפול — המיזרחית ירושלים את החזיר

חוסיין.״ המדך
הסרט

שלאביזץ
 ספיר יוסף השר־בלי־תיק שערך בסיור

 הסביבה. איכרי עם נפגש הדרום, במושבות
ב חגיגית בארוחת־צהריים שהסתיים הסיור,
האיכ התאחדות על־ידי אורגן גדרה, מושבה

העיתו ספיר את בירך ארוחה באותה רים•
 יוסף ״השר שאמר: ?ידאב, יצחק נאי

 קפץ מבשרנו!״ בשר חקלאי, הוא ספיר
 לאכול רוצים למה מבין אני ״עכשיו ספיר:
"אותי . .  ממשלת־הליכוד מפלגות רק לא • .
אותן של העיתונים בין גם לפעמים. רבות

מראנדי כוככנית
חדשח מלתחה גם אולי

 נראית לא ״את מזמן, לא לראיינו באה
קשת.״ סילבי כמו

 הפתעה. תמיד היא הראשונה הפגישה
(״להת הראיון לבקשת נענה מישהו כאשר
 אותו מוצאת היא לזה) קוראת היא מסר״

דו לזירת הנכנס כאדם תוקפני, במצב־רוח
 מדברת נרקוזה״: לו ״עושה היא קרב.

מה לפעמים מחייכת, מכסימלית, באדיבות

 אספה היא מהגווייה? להיפטר כיצד :היא
 שהיא מהודרת, כריכה בתוך כולן את

ה רוב ,עיתונאי. קובץ מסתם יותר הרבה
קלסיות: ליצירות נחשבים כבר בספר פרקים
 ב־ הראשונה האבן את ידתה סילבי •

 החוץ. שרת כשהיתה עוד מאיר, גולדה
 תיארה גולדה הוא הנוצץ כל לא ברשימה

 של האמא הגדולה, האם כ״האלה אותה
וב היהודים.״ כל ושל המדינה המפלגה,

 ואיט־ כ״גולדה אוחד, תיארה אחרת רשימה
 הקונבציו־ כלי־הנשק בכל נלחמת — קונג

 בציפורניים, קונבציונליים, והבלתי גליים
 נארה. פאסיו אימתנית, גרילרה בשיניים.

 ה־ דראקון הגדולה. הצארינד, פאוקר. אנה
מתח אפרת מירלה הקדוש. כג׳ורג׳ ,מתחזה

״הגורגונה ומדוזה מקבת ליידי סדת. . . .
•  גולדפינגר. כינתה ספיר פינחס את י
 כוח־טבע לעומת מחווירים הדימויים ״כל
ה הבולדוזר. מכפר־סבא. הקולוסוס זה.

נשל ורגליים ידיים כולו האימתני, תמנון
 היה לוא קונג. קינג העברים. לכל חות

 בבהלה, בורח היה מהמאדים יצור בו נתקל
או דמיוני. ממדע משהו שראה בהרגשה

□ילבי של הגוויות
 להלל באה אני תמיד לא כי ״אם לו, מיאה

 אותו.״ לקבור באה אני לעתים קיסר. את
★ ★

 השחיזה היא הספרותי הפגיון ת ^
 הקאריירה את החלה כאשר לאט־לאט.

 לה שיש אפילו ידעה לא כעיתונאית, שלה
 העולם למערכת שהתקבלה בעת פגיון.

 (״עד ביישנית נערה היתד, ,1952ב־ הזה,
 בבית זאת אכחיש אבל ביישנית, אני היום

מ במערכת עבודה שהעדיפה המשפט!״),
עבודת־שדה. אשר

 במדורת הצטלל שלה המיוחד הסיגנון
 שנים חמש מזה המופיע קשת, מסילבי חץ

 כי יישבע, שלא אדם כימעט אין בהארץ.
 במכונת־ לכתוב מסרבת (היא עטה את

 שינאה. של בתמצית סילבי טובלת כתיבה,)
לפ כך, באהבה. משתמשת היא לא. אבל

 הכיר אילו מיילד, אוסקאר קובע היד, חות,
 רדינג: לכלא בהבלאדה שכתב, לפני אותה

יאהב.״ אשר את הורג אדם ״כל
 אחד ראש של בקצב אותם הורגת סילבי
השאלה מושלם, רצח כל עם וכמו לשבוע.

 חלוש בקול ואומר רוקו את בולע שהיד,
 את בו רואה היה גולדפינגר לנדסמן. אהל

 להפוך יד במגע יכול הוא כמוהו כפילו.
 במתכת אותו לחנוק וגם לזהב, דבר כל

בחו״ל. לספיר כולו הוברק המאמר היקר.״
 לייבוביץ ישעיהו הפרופסור את •

 אז ששת־הימים. מלחמת אחרי מייד ראיינה
 המלחמה על דעתו את לראשונה חיווה

 פולחן על דתית״); משמעות אין .(״לניצחון
 עבודה בהחלט (״זוהי הקדושים. האתרים

ה כל מביש. פרימיטיבי פולקלור זרה.
מזוייפים״). כולם הקדושים מקימות

 ״הוא סילבי: כתבה אבן אבא על #
ש ותקופה דור של בריטוריקה משתמש

 ה־ דור של דמיונו את־ להצית כדי חלפו,
 הוא המשתוללות. והטכנוקרטיה טכנולוגיה

 יודע הוא ג׳אז. רקדני עם מינואט רוקד
 על דורכים זוגו בני אך הצעדים. כל את

.קרסוליו את ופוצעים בהונותיו .  יין .
פלסטיק.״ בבקבוק ישן

שוקן. חוצי עמי, 271 קשת, מסילבי חץ *

 ולמרחב, היום בין סיכסוכים. יש מפלגות
 רגר (״איז׳ו״) יצחק היום עורך למשל.
 —מע״י המערך הקמת אחרי מיד פירסם,
 ״מרבה־ האיחוד: את כינה בה כתבה מפ״ם,
 למרחב פירסם כתגובה, פוליטי״. רגליים

 פנה האחרון רגר. על אישי מאמר־התקפה
 קרמרמן, יוסף ח״כ היום, של למו״ל
 חוק לפי למרחב, את לתבוע ממנו ביקש
 יורם לעורך־הדין פנה הח״כ הרע. לשון

 למרחב, לעורכי מכתב שלח והלה ארידור
 הוא התנצלות, יפרסמו לא שאם איים בו

 בגלל ל״י מיליון רבע מהם לתבוע מתכונן
וה האמון מבחינת למרשי שנגרם ״הנזק

פור התנצלות קוראיו.״ ציבור של הערכה
• רבה. ובהבלטה מייד סמה  כל כמו י

שא חפר חיים גם קיבל המילואים, חיילי
אח אישיים. פרטים לעדכן התבקש בו לון,

ב אבל ״סופר״. כתב: ״מקצוע״, הסעיף רי
 המיקצוע?״ ״תאור רשום: היה הבא סעיף
 מה נייר. לוקחים עט. ״לוקחים חפר: כתב

 זר. ואת הנייר על רושמים מהעט שיוצא
 בארץ שביקרה אחרי • לדפוס.״ שולחים

והת מרקורי מלינה היווניר, השחקנית
 עם נפגשה היא פה, שראתה ממה פעלה

 הללו ישראל• על להם וסיפרה עיתונאי־חוץ
 לאוזניה שהגיעו דבריה, את לפרסם מיהרו

 מראנדי, אווה בת־ארצה הכוכבנית של
 כסף סכום שאחסוך אחרי ״מייד שהצהיר,־,:

מה באחד ואעבוד לישראל אבוא מספיק,
 תקנה הכסף, לה יספיק אם שלה.״ קיבוצים

 מדגימה שהיא מזו יותר חלוצית מלתחה גם
 הגיע זה סוף־סוף 9 ארצה. שהגיע בצילום
 אפשר כמובן. מחתרתי סרט מה? אלינו.
באוטובו הקרוב, חמישי ביום אליו להגיע

המובי ,62ו־ 61 ,26 ,25 ,22 ,19 ,12 סים
 יהיה אפשר שם בתל־אביב. לסין לבית לים

 אכידן, דויד המשורר־הצייר את לראות
 אפשרי, הכל שלו, הראשון העלילתי בסרט

 שחקן רואים בסרט דקות. 15 של באורך
 שנדרק שחקן אבידן. דויד ושמו שמתפשט,

 — ושמו שרוצח ושחקן אבידן, דויד בשם
 גם בסרט יש אבידן. דויד — ניחשתם נכון,

 אלא אבידן, דויד לא שהיא עירומה בחורה
 מספיק לא זה שכל ולמי ארבל. תירצה

 קאפו־ אל בשם חינוכי סרט גם שם יראו לו,
אבידן. דויד של חוזרת הקרנה ואחריו נה,

השבוע □וקי 3
:מאיר גולדה ראש־יהממשלה •
וצר־אופק.״ מצומצם אדם ״אני
העב האוגיכרסיטה רקטור •

רוטנשטרייך, נתן פרופסור רית,
 (זמנים צייטן״ ״גולדענע מאיר: ממשלת על
זהב). של

יוסיפון, זאב איש־התיאטרון •
 זהב) (שרשרת קייט גולדענע ״א הנ״ל: על
אבן־ספיר.״ עם

 מערב־גרמניי של שר־האוצר •
שו ״אני :שטראוס פראנץ־יוזף יה,

בעולם.״ מקום בכל צבאיים כיבושים לל




