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 האמריקאי הסופר קרול, :ו׳ק

בסיפרו זאת מגלה תזגעיר,

אנ<
חזק מספר

 השיגרתיים הנשואים חיי :אשר
 צעיר אמריקאי זוג על :מאסים

 אלא מוצא רואים לא הם עשיר,
 בלתי־מקובלים, תענוגות וחפש
והמוסר. החברה מעיני תרחק

 מתקשרת רגילה בלתי :העזה
 במטרה נשואים זוגות זבוצת

ויחידה... <זחת
 על נסובים והפגישות זיחסים

— ויחידי אחד ציר

משחקי
תענוגות

 רגיל בלתי ספר
 הסופר של עטו פרי

פט־דיאלן

 את לנו מגיש סימונס !׳ארלס
 שיצאו האחרונים מספריו <חד
בארה״ב :אור

 עולמו
 האינסימי

צ׳ארלי של
 ונפלא מושחת זפר

הסוף עד מהתחלה
הטייס שבועון

יופיע הבא בשבוע

זכרונות
ס דנ ססו

נואף
האנגלי הסופר מאת

קלילנד ג׳והן
מחבר
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־ פילוג על החלים לא ירפ״ אנשי כנס

גולדה
ברחה
ההסינומה

במדינה
העם

מלחמות
היהודים

לאו הקרבות להשתולל הוסיפו השבוע
 עוד הפילו חיל־האוזיר מטוסי הקווים, רך

 בחייהם שילמו עבריים ולוחמים מיגים,
וממזרח. מדרום חדירות הדיפת תוך ובדמם,
 את שריתקה המלחמה היתה זו לא אבל

 הוא המצוי• הישראלי של ליבו תשומת
 היהודים״ ״מלחמות אחרי יותר הרבה עקב

 בתוככי המתרחש אחרי וראשונה ובראש —
מע״י.

 רחוקות אומנם נשארו אלה מלחמות
 של הכנס נפתח בטרם עוד אבל מהכרעה,

 אפשר בתל־אביב, סינרמה בקולנוע רפ״י
 הצפוייה העיקרית בתוצאה להבחין היה

 היז־ ההנהגה לבין דיין בין זו מהתמודדות
המערך: של תיקה

 להתנחלות האקטיביסטיות התביעות מול
 מנהיגי ניפנפו דיין, של עובדות״ ו״יצירת
 לוהטות. סיפוחיסטיות בסיסמאות המערך

 עוד היחסים יתחדדו כאשר כי ספק, אין
 הכרזות יושמעו — הקבוצות שתי בין יותר

ההת הצדדים, משני יותר, עוד קיצוניות
 כתר על התחרות תהפוך ההנהגה על חרות

הקיצוניות.
 מרחיקת־הלכת ההכרזה מספח. גלילי

 של מפיו באה כה עד שהושמעה ביותר
 ישראל שר־ההסברה דיין. של מובהק מתנגד
 ושוב, שוב הוכחה הסברתו שאפסות גלילי,

 צה״ל: גלי מעל הכריז כאשר דיין, על עלה
 מוחלטת במידה לומר שאפשר חושב ״אני
 מ־ ייפרד לא שוב עזה חבל כי ודאות, של

מדינת־ישראל.״
 רשמית החלטה שום אומנם התקבלה לא

שומ את ניחם גלילי אך בממשלה, כך על
 יותר העובדות את מעריך בכלל ״אני :עיו

עליהן.״ ההכרזה את מאשר

 נעשים אלה מסוג ומעשים הכרזות כאשר
 הבחירות, ומירוץ היהודים״ ״מלחמות בצל

 חלל יפול השלום כי רצינית סכנה קיימת
תועה• מכדור

המלחמה
ל ״ ה צ

יוזמה לקח
ה של אופייה את ששיקף דבר היה לא

שהת הבדיחה כמו מצריים, עם מלחמה
תל־אביב. ברחובות השבוע הלכה

הכ הודח,״ הסובייטי חיל־האוויר ״מפקד
 למה?״ יודע ״אתה העיתונים. כותרות ריזו
 שברזינייב מפני ״זה חברו, את יהודי שאל
הקרמלין.״ מעל טסים מיואז׳ים שני ראה

בצו השבוע הוכיח הישראלי חיל־האתיר
 פתוחים מצריים של שמיר, כי החלטית רה

 אחד שבוע תוך מוגבלת. בלתי בצורה לפניו
 אזזיר בקרבות 2ו מיג מטוסי שבעה הופלו

 מטוסים מצריים. אדמת מעל שהתחוללו
 שם צילמו עלית, למצריים חדרו אחרים

המתח. קו על צה״ל פשיטות תוצאות את
ב העליונות הכרעות. ללא מלחמה

 המלחמה של הצדדים אחד רק היתר, אוויר
 ובתוככי התעלה חזית לאורך מצריים עם

 בפעם צה״ל, השיג הקרקע על גם מצריים.
 במלחמה עליונות רב, זמן מזה הראשונה

 קל. מנשק ויירי ארטילריה של הסטאטית,
 משקיפי דיווחי לידיו. היוזמה את נטל הוא

 היו השבוע כי ציינו התעלה בגיזרת האו׳׳ם
 המיקרים במרבית שפתחו צד,״ל כוחות אלד,
התעלה. של המצרי הצד לעבר באש
 היה יכול התעלה בגיזרת שביקר מי כל

 המצרים שניסו מה השינוי■ את לראות
 בפעם השבוע, להם. נעשה לישראל לעשות

 בצידה גלוי חי אדם נראה לא הראשונה,
 לא מצרי כלי־רכב אף התעלה. של השני
 בגדה הישראליים למעוזים חשוף לנסוע .העז

המזרחית.
 המצרים ספגו ביותר המוחצת מפלתם את
 מול צה״ל מוצב על לפשוט שניסו שעה

 נהדפו לדבריהם, פלוגה של בכוח איסמעיליה
 עלתה לצה״ל הרוגים. תשעה בשטח והשאירו
 שנהרגו צעירים קצינים שני בחיי המלחמה

 הם בבונקרים. נהרגו לא הם בהפגזות.
בקרב. נפלו

 אבל הכרעות. אין מלחמה של זה בסוג
 עבד־אל־ גמאל שסופג היומיומיות המפלות

ב המפלות ובעיקר התעלה, בחזית נאצר
ב זרים משקיפים לדברי עשויות, אוויר,
 שיהיה לפני שילטונו קץ את לקרב קהיר,
המעצמות. ארבע להסדר להסכים מסוגל

* ע כל ך ר  מאיר גולדה בפתאומיות. אי
בעצב ועישנה הסינתזה במת על ישבה $ {

 קודם דקות כמר, רק בשרשרת. סיגריות נות
 משד, עם לבביים חיוכים החליפה היא לכן

 הבמה, אל האולם מן לקראתה שטיפס דיין,
 באוזנה, משהו ולחש לידה ישב

מר ח״ב שעה אותה ניצב המיקרופון ליד

ה מדברי לגמרי התעלם הוא בן־פורת. דכי
 את בפניה זרק מאיר, גולדה שהשמיעה נועם

 משה של לכניסתו התנגדת ״בזמנו הפסוק:
 ליוו סוערות כפיים מחיאות לממשלה!״ דיין
 שנועד רפ״י, בכנס הנוכחים 1500 דבריו. את

 בעד הם לשעבר המפלגה חברי אם לבחון
תמיכ את הפגינו נגדו, או מהעבודה פילוג

מוק אזהרה כל בלי במחיאות־כף, בדיין תם
נמ ובצעדים מכיסאה גולדה התרוממה דמת
יש שר־ההסברה, היציאה. לעבר צעדה רצים
בעקבותיה. ורץ קם לידה, שישב גלילי, ראל

 רק אירע. מה תפסו טרם באולם הנוכחים
 אחרי לרדוף מיהר מכיסאו, זינק דיין משה

 גולדה את לעכבם. נואש בנסיון הבורחים
ה חמקה היא לתפוס. הצליח לא כבר הוא

 זרק גלילי, של בידו תפס הוא אבל חוצה.
 וניסה המקסימים מחיוכיו אחד את לעברו

 עזר. לא דבר שום הבמה. אל לחזור לשכנעו
 חברי בפני בזעם הדלת את טרקה גולדה
העבודה. במפלגת לשעבר רפ״י

★ ★ ★
 על לכעוס טובות סיבות ?׳גולדה יו ך*

 ניסו בוקר באותו עוד למפלגה. חבריה ) ן
ה תנועת ומזכיר אלמוגי יוסף שר״העבודה

ש ליבה על לדבר פיינרמן, עוזי מושבים

לה. אמרו פילוג,״ למנוע העשוי יחיד
ה בלישכת פגישה נערכה לכן קודם ערב

המתנג לשעבר, רפ״י חברי בין אלמוגי שר
 וחבריו אלמוגי דיין. משה לבין לפילוג, דים

 אינו דיין כי הרושם תחת שיחד, מאותה יצאו
 שדרוש מה כל וכי פילוג על כלל חולם

גולדה. מצד מחווה הוא במפלגה להשאירו

כ להיראות עשויה רפ״י בכנס השתתפותה
סברו. טוב, רצון של מחווה
 רס״י, לבנם לרוץ מיהרר, לא גולדה אבל

 ולפייגר־ לאלמוגי אמרה לבוא,״ מוכנה ״אני
 אל רצו השניים אותי.״ שיזמינו ״בתנאי מן,

 דיין צילצל אחדות דקות כעבור דיין. משה
לבוא. באדיבות הזמינם ולגלילי, לגולדה
 בירושלים שנערכה הממשלה ישיבת בתום

 בפתח לתל־אביב. במסוק וגלילי גולדה טסו
 נבון יצחק ח״ב אותם קיבל הסינתזה אולם

 אבל חיוכים. החזירו וגלילי גולדה בחיוכים.
 על לגולדה. פתק במסדרון מישהו שלח לפתע
 שמעון שאמר הדברים רשומים היו הפתק

הכנס. בפתיחת פרס
ש וכמי כמתרפס להיראות רצה לא פרס
 הציג כן על לבנם, לבוא גולדה בפני התחנן

 גולדה זו היחד, כאילו בצורה הדברים את
 ״הבוקר פרם: אמר לכנס. לבוא שהתחננה

שה לנו ומסר פיינרמן עוזי איתנו התקשר
 את הביעו גלילי וישראל מאיר גולדה חברה

 רוצים אנחנו אם זה, לבנם לבוא נכונותם
 ב־ וכולנו חברים מספר עם התייצענו בכך.
 נשמח בבואם, חיוב רואים שאנו אחת: דיעד.

לרשותם.״ הבמה את נעמיד וכמובן יבואו אם
של לבואה שקדם מה של סילוף זה היה
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