
־ הארץ את 11
שנ״וו? חיה נעם סואה

 אל אבל / הכרח. יש שכזאת מלאכה תבו־ ל
 רבותי, ילמד, הוא / שחורה. למרה ניתפס כוורפל
נורא. לא שצלחה

 / וימריא. ויגבר כאמור, ילמד, ...הוא יחיו בה
 הוא / כנפיים לפרוש לו ניתך אס והיה

 הבלקך שיבוא / ציבורי, הווי לכולנו יבנה שכונת
 גיקוד־אפייס! ייקל' '

הפועל
אק בתואר ומתחזה התחזה • אשלר

. זכאי שאינו דמאי . . לו
לכתב־האישום: שצורפה הכתבה, כדברי השביעי

וו־ בנסיעותיו התחנה שנה 15 לפני עוד
 כעת רפאל. נדוקטוו בחזץ־לארץ רבות בלי ת.

לאלה כאן. גם בשמו זה תואר מקשט הוא ב־ / .

 הוא הפתאומי הדוקטוראט מניין התוהים
 על עבודה כתב מכבר לא שזה משיב,

 הירחי. אברהם רבי של המינהגים ספר
 התחיל, הוא .13ה־ מהמאה עתיק בתב־יד

ב וסיים לונדון באוניברסיטת לדבריו,
בניו־יורק. התיאולוגי סמינר
 מוזרות ידידויות לו יש בי •
ש מאוד, מפוקפקים אנשים עם

 (בנקאי למעמדו מתאימים אינם
 קלפן חכר המאפיה, עם הקשור

ה לעולם הקשור איש ומכריח,
תחתון...)

 לכתב־ שצורפה עצמה, הכתבה כדברי
האישום:

 מפוקפקים אנשים עם מוזרות ידידויות
כ לא־מכבר שנתגלה איש כאותו מאד,

 עבורו השיג ואשר במאפיה, הקשור בנקאי
 ידוע קלפן חבר, ישראלי; דרכון־שירות

 בבנק, ממישרתו ופוטר שהסתבך לשעבר,
 וינה בריסל, בין בהברחות עסק ואשר

ה העולם בין הקשר ידיד, או ומינכן.
עבו דרש שרפאל מרסיי, ומשטרת תחתון

אחרי משרד־החוץ, קונסולרי. מעמד רו

 מסדר ההצעה את הוריד נמרצת, חקירה
היום.
.הוא • .  במקומות-כי- מכקר .
 זוכה הוא שבהם מפוקפקים, דור

משפחתו. זניחת תוף מיוחד ליחס
 צורף שהעתקה המקורית, הכתבה כדברי
■לתביעה:

 קופסת למראה בפליאת לחייך רק נוכל
 הפא־ הלילה ממועדון שקיבל הגפרורים ן

 ואשר שלו, בסטריפטיז הידוע לידו, ריסאי
 רחמנא עירומות ׳שיקסות מתהלכות בו

 את נושאת האחד שבצידה קופסה, ■ליצלן.
 את השני ובצידה בית־השעשועיס, תווית

רפ יצחק של התמים התינוק פני תמונת
 שיש כמובן רואות. שכך לעיניים ווי אל,

 קדושת ושמירת יראת־שמים יותר בעניין
ב התבוננות מאשר היהודית, המשפחה
ישמור. אלוהים שבת, בליל טלביזיה

★ ★ ★
רפאל? את דחן? מה

 וד שונאו או נביא, להיות צורף ין
 שהוא לקבוע כדי רפאל, של מובהק

 פרקליטו חתחתים. מלאה דרך על עלה
ב הכריז לציון, ראוייה בחופשיות עצמו,

 ממזכירות בצאתו חגיגית, הזדמנות אותה
 קוב־ עותקי שהגיש ואחרי ביתיר,משפט

 בענייני המשפטיים הבירורים ״דרך לנתו:
 והיא וארוכה, קשה דרך היא הוצאת־דיבה

ציבור.״ עסקני במיוחד מרתיעה
פרקלי לדברי בה, בחר זאת בכל מדוע

ה שרשרת את להפסיק רצון ״מתון טו?
פו אויבים סביבו שאירגנו נגדו, בריות
ולהפריכן.״ רע, ושוחרי ליטיים
 ״אויבים שהזכיר שעה עורך־הדין צדק

 מדי. תמים נשמע הוא אבל פוליטיים״.
 המתמצאים משופשפים, עסקנים דווקא שכן

 שמותיהם את לחשו המפד״ל, בתככי היטב
 ״מארגני בתור לא אבל אלה. אויבים של

 שעזרו בתור דווקא אלא ד,בדיות״. שרשרת
המשפט. את להגיש רפאל את לדחוף
 שהתעוררה הראשונה שהשאלה ספק אין

 על שנודע ברגע רבים, משקיפים אצל
זאת? עשה מדוע היתה: הקובלנה, הגשת

סברות: שתי היו
 מנהיגות על שמלחמת״ד,ילושה מפני #

 בה לנצח כדי להכרעה. מתקרבת המפד״ל
 משה חיים שמו. אח לטהר רפאל חייב —

 ובמפלגה בהתקף־לב מזמן לא לקה שפירא
לבחור יצטרכו בו היום על בגלוי מדברים

י)

ספרדיה דוכסית של

ב ל • □
 לרפאל נתן עצמו שפירא מחליף. לו

 לנקודה עד — המפלגה בסולם לעלות
 הנוכחית הממשלה כינון ערב מסויימת.

כ אותו תציג המפלגה כי רפאל דרש
 את פילגה זו דרישה שר• לתפקיד מועמד
 רפאל. נגד נוקשה חזית הקימה הצמרת,
 את זה. במאבק להכריע מיאן עצמו שפירא
 כאשר מאיר. גולדה בשבילו עשתה העבודה
 אויביו ניפנפו סילבי, של כתבתה הופיעה

במלחמתם. כנשק בכתבה, רפאל של
 הוא ויתר. לא הוא אבל נכנע, רפאל

 לחדש כדי נכון, לו שייראה לרגע חיכה
ה לדעת בא, זה רגע הסתערותו. את

 אבל שפירא. של מחלתו עם משקיפים,
 המכריע, היה לבדו שפירא שלא מכיוון

 לממשלה לצירופו התנגדה גולדה גם אלא
 רפאל על שהיה הרי מוסרי־ציבורי, בטיעון
 וגם המפלגתי במישור גם מיתקפה לפתח

 נסיון־ההש־ את ראש־הממשלה. במישור
 זכה בתנופה, פתח המפלגה על תלטות
 נבחר כאשר שבוע לפני ראשון בנצחון
 לטהר המערכה את הפועל*; הוועד ליו״ר

ב ובעיקר — הציבור בעיני שמו את
ה הגשת על־ידי פתח — גולדה עיני

קשת. סילבי נגד תביעה
 מחם- לא כי אמרה, השנייה הסברה #

 את להגיש דחפוהו רפאל של שי־טובתו
 המיפלגתייש: שונאיו דווקא אלא התביעה,

 תהיה מה לדעת אין שלעולם הנחה מתוך
כל סיכוי קיים כן ועל משפט, של תוצאה

שב חשבון מתוך או יינזק; שרפאל שהו

לשבו בלבד, זמנית היתה הבחירה *
 השבוע קולות. חמישה של ברוב עיים,

 המפד״ל, .של הפועל הוועד מחדש יתכנס
הס תוך מחודשת, מלחמה צפוייה ובז

רפאל. מתנגדי כל של נואשת תערות

קשת
עצו כמויות משליכים זה מסוג משפט כל

 יריביו, חשבו כך, או כך בוץ. של מות
 יהיה הפחות, לכל זה. במשפט לסבכו כדאי

 האנטי־ במחנה רב־ההשפעה הארץ מעתה
רפאלי.
 לדין לתבוע שאפשר להניח אין שכן
 עצמו, את המכבד עתון של בכירה כתבת
 לצד כולו כל יתייצב זה שעתון מבלי

 שסילבי ספק אין והרי הבכירה. הכתבת
 — הארץ של בכירה כתבת רק אינה קשת
העברית. בעתונות כוכב היא

★ ★ ★
אוהכיב אוהב העוזב 7ב

דעה *ו ה ץנ ע  אמרה: הוה בהעולם צנ״
 18 לפני היה זה לעיתון. מגיה דרוש

שנים.
 שברחוב במרתף המערכת, משרדי אל

 נועדה הימים (ברבות בתל־אביב גליקסון
 העינויים״) ״מרתף לו לקרוא קשת סילבי
הה מעצם מסמיקה ביישנית, נערה נכנסה

 לבשה היא כזה. במקום שבהופעתה עזה
 ונראתה צהובה, ואפודה חומים מכנסיים

.16 כבת
 היא העורך. את ביקשה היא קטן בקול

 אורי הצליח רב ובקושי לשיחה, התקבלה
 בתשובה באה כי מפ-ה להציל אבנרי

 יודעת היא אם שאל הוא מודעה. לאותה
״לא...״ וענתה: הסמיקה היא מגיה. זה מה

 של העתונאית הקאריירה נפתחה כך
קשת• סילבי
 פועלי־ בין עבודתה את החלד, היא
 המכונות שאון לקול הוותיקים, הדפוס

ש מנהל־העבודה ולשאגות המסתובבות,
 ל־ בזמן. יצא לא שהעתון הזמן כל צרח

מה־ יפה כל־כך שביקשה העדינה, נערונת


