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יכול לגרום למשבר ממשלתי .הוא
יכול לאיים בהתפטרות ,כפי ש
עשה לפני חודשים מיספר ,כעת
שאילץ את הממשלה לפרוש מ
שיחות יארינג כגלל פרשת הטי
לים .הוא יבול להתייצב כראיט
מחנה המתנגדים לנסיגה.
האם יעשה זאת משה דיין?
בשלב הנוכחי נמצא דיין בתקופת ההמ
תנה שלו .הוא ממתין לראות לאן ינשבו
הרוחות .אויביו של דיין ,ועליהם נמנים
כמה מחסידיו הגדולים בעבר הלא רחוק,
סבורים כי גם כיום מעניין אותו כיסא
ראש־הממשלד ,יותר מאשר השטחים .אם
יראה שנוצרת קונסטלציה מתאימה ,הוא
עשוי להחליט לקבל עליו את הדין אפילו
במיקרה של נסיגה לגבולות ה־ 4ביוני.

קונסטלציה זו עלולה להיווצר
עם פרישתה של גולדה מאיר מ■
ראשות־הממשלה .שבן ביום ברור
לחלוטין שגולדה לא תסכים להי
רשם כהיסטוריה במי שעמדה ב
ראש ממשלת נסיגה ,תפרוש לפ
ני שיגיע האקט המכריע .במיקרה
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של הקוליגות .״אין מה להתייחס להן .כל
מה שנעשה בעירייה — נעשה בהתאם ל
תקנון ולהחלטות ,שגח״ל היה שותף להן.״

אמני□
הצנחן שהחליף
רובהיייי במכחול
—^■■1י
ז*י —
״זאת פנינה ! ממש פנינה  *1התפעל ב
קול אחד המפורסמים שבציירי ישראל .הוא
ניצב שעה ארוכה מול ציור קטן ,שהיה
תלוי בגלריה ישראל״ס בתל־אביב ,ולא הפ
סיק להביע בפני המבקרים את התפעלותו.
מכיון שהציור לא היה פרי מכחולו,
היתד ,בכך משום הפתעה .ציירים אינם
נדיבים כל כך בחלוקת שבחים ליצירות
חבריהם .אולם אפילו המחמירים שבמבקרי
האמנות לא יכלו שלא להתרשם ,במידה
גדולה או פחותה של התפעלות ,מתערוכת
ציוריו של משה ינוקא ,שנפתחה השבוע.
מנהל מסעדה .איש לא הכיר את
משה ינוקא ,רב־סרן צנחנים לשעבר ,כ
צייר .איש גם לא לקח אותו ואת מה
שעשה עד היום ברצינות .הוא היה מוכר

את שיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב ,ולציין על גבי המעטפה ״תשבץ
1747״ .בין הפותרים יוגרלו פרסי ספרים.
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זוהי חידה חשבונית .כל ריבוע מסמל סיפרה .לאותן הספרות יש אותם סימנים .בעזרתן
של פעולות חיבור ,חיסור ,כפל וחילוקי יש למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל של ריבוע.

צייר ינוקא בתערוכת ציוריו
מאיפה הוא ינק?

בזה ,אפילו לא יהיו סיכוייו שד
משה דיין להגיע לראשות-המט-
שלה ,אלא להיות היורש לראש
הממשלה הבא  -ויהיה זה מי
שיהיה חוץ מיגאל אלון  -הוא
ישתלב בתמונה הכללית וימתין.
רמז להתנהגות אפשרית כזאת מצד דיין
ניתן השבוע ,כאשר ביקר בקסבה — לא
זו של שכם ,אלא במסעדה התל־אביבית
המפוארת הנושאת שם זה .דיין הסב שם
לארוחה בחברת כמה מהמפורסמים שבין
הצל״שים של צד,״ל בכל הזמנים ובחברת
גדוד של צלמים וכתבים שרשמו את כל
מוצא פיו .כאשר התמרמר אחד הצל״שים
על המצב אליו הכניסה הממשלה את העם
ועל חלקו של דיין בכך ,השיב לו דיין,
תוך חיוך מלבב ,כמובן :״לא מוצא־חן ב
עיניך ,אז תחפש לך שר־ביטחון אחר!״
חסידיו של משה דיין עדיין מאמינים ש־
״גבולות הביטחון״ חשובים לו יותר מאשר
ראשות־הממשלה .אלה צופים שדיין לא יש
לים עם כל החלטה שפירושה נסיגה.

כמיקרה בזה עתיד דיין להתפ
טר מהממשלה ,לנסות ללכד גוש
של מתנגדי הנסיגה ,שיורכב מ-
גח״ל ,המפד״ל ,ע"מ ותומכיו כ
עבודה ,ולהיאבק בממשלה מחוץ
לממשלה.

את התשובות יש לשלוח טל־גבי גלויות בלבד לת.ד , 136 .ת״א ,ולציין פל־גבי חגלוייה:
״חשבץ  1747״ .הפיתרון צריך להכיל את כל התרגיל במיספרים .המועד האחרון למישלוח
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האפשרות שהכרעה סופית לא תושג
אלא אחרי שייערכו בחירות חדשות —
אפשרות שגולדה מאיר רמזה עליה כש
הופיעה לפני זמן קצר בפני ועדת העור
כים של העיתונות — עשויה לקרוץ לדיין
לצאת שוב להרפתקה פוליטית .נכון ש־
נסיונו בעבר בהרפתקות פוליטיות מסוג
זה לימדו את הלקח שלא להתנסות בהן
שוב ,אולם תומכיו המאמינים בו אמונה
עיוורת ,ואלד .התמעטו מאוד בשנים האח
רונות ,עשויים לדחוף אותו לכך.

כליצן החברה הדיזנגופית ,בארמן לעת
מצוא ,בעל דיסקוטק ומנהל מסעדה.
מדי פעם ,יותר לשם הספורט שבדבר,
פרץ ינוקא ,בן למשפחה ירושלמית ממוצא
קאווקאזי ,לתחומים אחרים .הוא כתב ספר
על חוויותיו כקצין בתקופת פעולות ה
תגמול עד מבצע קדש .הוא הוציא תקליט
שירים בשם ינוקא שר ומזייף .ולפני כ
שנה אף הציג תערוכת ציורים במזללת
קליפורניה ,לפני שנסגרה גם היא.
אבל כשידידיו קיבלו את ציוריו כעוד
מעשה לצון שחמד ינוקא כדי להפתיע,
הוא לקח את העניין ברצינות .האיש ש
היה פעם ציפור־לילה ידועה ,נסגר בביתו,
התמסר כולו במשך חודשים רבים ושעות
ארוכות לבד ולצבעים.
רצף ואחידות .כשהופיעו מכריו של
ינוקא לתערוכתו הם נדהמו למראה עיניהם.
״מי צייר לך את הציורים ? שאל קצין
בכיר בצד,״ל׳ בתגובה שהיתה אופיינית ל
כל מיודעיו של ינוקא.
לא לחינם היו הנדהמים ביותר דווקא
הציירים המקצועיים .הם ,שהתנסו בכך על
בשרם ,יודעים כמה עמל ,לימוד ושנות
נסיון צריך צייר כשרוני להקדיש ,כדי
להגיע להישג שהשיג ינוקא תוך פרק זמן
קצר ביותר.
צייר כמו יוסל ברגנר נתן את חסותו ל
תערוכה ,בחר בקפידה את התמונות ותיכ
נו את הצגתן .צייר ותיק ובעל שם כמו
משה גת לא פסק להתלהב  :״יש כאן
תמונות שאף צייר פרופסיונאלי לא היה
מתבייש לחתום עליהן  . . .יש בציורים
אוירה סוריאליסטית נפלאה ,אני לא יודע
מאיפוה הוא לקח את ז ה  . . .יש לו רצף
כזה בציורים ,אחידות בסגנון וטכניקה כאי
לו הוא מצייר הרבה שנים  . . .כנראה שה
כשרון היה חבוי בו כל הזמן• מכל מה
שעשה עד היום הציור הוא המדיום שלו.
סוף סוף הוא מצא דרך לבטא את עצמו.״
העולם הזה 1747

