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בתל-אביב: המשרד
 45 ג׳ורג׳ המלך רה׳

 15.00 — 18.00 בשעות
04־69300 טלפון חיפה,

במדינה
ם ע ה

שי חבילות
חוזר בדואר

 שהגיעו חבילות־הפצצות על הבדיחות
 לפחות השבוע, החליפו המדינה לצמרת
 משה פרשות על הבדיחות את זמנית,

דיין.
 על דעתם את נתנו ההומוריסטים מיטב

 חייך כולו הציבור מווינה. המישלוחים
 מן כביכול שדרש אלון, יגאל על בקראו

 דיין, של לזה דומה שי לקבל הפידאיון
דומות. והתחכמויות

 הציבור בריאות. של סימן היה ההומור
נבהל. לא

כלל. מצחיקות היו לא הפצצות אך
 פחדני נשק אין מפשע. חפים נגד

 בצדק, מעורר, הוא מחבילות־פצצות. יותר
כללית. סלידה

 מסתכן אינו שהמשלח מפני כל, קודם
 על רימון־יד הזורק הפדאי אפילו במאומה.

 בהשוואה גיבור הוא בעזה פרטית מכונית
העליזה. מווינה פצצה השולח לחברו,

 מדוייק פחות נשק שאין מפני שנית,
 ציבורי, למנהיג הנשלחת חבילה ממנו.
 או מזכיר על־ידי שתיפתח לוודאי קרוב

 בחפים תמיד כמעט פוגע הנשק מזכירה.
מפשע.

זכ מעטים רק התעוורח. המזכירה
 בנשק שימוש בעבר היה כי השבוע רו

חישראלי־ערבי. בסיכסוך זה פסול
שלחו ,50ה־ שנות בראשית

ל חבילות־פצצות רחבה ביד
 פי־ שאירגנו מצריים, צבאיים נספחים

 מכן לאחר במרחב. שונים במקומות דאיון
 הגרמניים למדענים כאלה חבילות נשלחו

 התעוו־ אחת מדען של מזכירתו במצריים.
 פקידי־ וכמה כזאת, חבילה כשפתחה רה

נפגעו. מצריים דואר
 ישראלים, נגד מופעל זה כשנשק כיום,

 פסולה היא זו. בשיטה שנית להרהר מותר
 הנמען וזהות המוען זהות תהיינה — תמיד
תהיינה. כאשר

הממשלה
 *רצה מה

העם!
 תל-אביב, אוניברסיטת נשיא זד, היה

 ההצגה את שגנב נאמן, יובל הפרופסור
 שעבר בשבוע שנערך דיין, בפסטיבל

ה בין בתל-אביב. עליכם שלום בבית
ב עצמו ובדיין בזה זה שהתחרו נואמים,

 ומפעל לאישיותו וקילוסין שבח דברי
ש היחיד נאמן יובל היה דיין, של חייו
חדש. גילוי חשף

 ששת־ מלחמת פרוץ לפני וחצי שנה
קצי נכחו בת בפגישה נאמן, סיפר הימים,

 שאם הדעה הועלתה צה״ל, של בכירים נים
 אחר, בטחוני משבר או מלחמה תפרוץ

 לנהל אשכול לוי ראש־הממשלד. יצלח לא
 המשיך השאלה, עלתה אז המערכה. את

 לראות העם ירצה מי את וסיפר, נאמן
 הוא כולל ורבים, הזה האתגר עם מתמודד

 המתאים היחיד האיש כי השיבו עצמו,
דיין. משה הוא

 ב־ דיין של כהונתו שבתקופת נאמן,
 של צבאי נספח להיות נשלח רמטכ״ל

 ושאחר- בלונדון, ישראל בשגרירות צה״ל
 במטכ״ל המודיעין אגף ראש כסגן שרת כך

 אלוף־מישנה), (בדרגת קדש מבצע בימי
 אולם דבריו. משמעות את אולי חישב לא

 למסגרת מחוץ הופצו הם קצר זמן תוך
בצמרת. לסערה גרמו הושמעו, בה

נאמן, גילה למעשה לפוטש. יוזמה
 כלשהיא שמלחמה לפני רב זמן עוד כי

ב פג העם שאימון ולפני באופק, עמדה
 כשר- אשכול לוי של הצבאית מנהיגותו

 שלו, המפורסם הגימגום שידור עקב בטחון
 ב־ בכירים קצינים של בנוכחות דנו כבר

 שנבחר — אשכול, של בהחלפתו צה״ל
 במשה — דמוקראטית בצורה לתפקידו

דיין•
 רעיונות אם גילה לא שנאמן למרות

 עצם הרי דיעות, חילופי מגדר חרגו אלה
קצי של בנוכחות בהם והדיון השמעתם

הטע לפוטש. כיוזמה כמוהו בכירים, נים
 את ביניהם שקלו בכירים שקצינים נה
 מבלי כשר־בטחון לראות העם רוצה מי

אי היתד, הבחירות, בתוצאות להתחשב
צה״ל. קציני כלפי חמור שום

 הי- הדברים, מעצם חמורה יותר הרבה
 היסס לא נאמן הושמעו. בה המסגרת תה

 אשכול של בהחלפתו הדיון כי לגלות
 אז שכיהן רבין, יצחק של בביתו נערך

הרמטכ״ל. בתפקיד
 כוונה זה גילוי מאחורי הסתתרה האם
 הצפוי מינויו לקראת רבץ ביצחק לפגוע
כוו למישהו היתד■ האם בממשלה? כשר

נאמנות? בחוסר רבץ את להחשיד נה
 מודעת כוונה היתד, לא ולנאמן ייתכן

זו. בצורה התקבלו דבריו אך כזאת,
 דבריו הושמעו כאשר שוטה. חסיד

 רבין יצחק השגריר היה עדיין נאמן, של
השלו־ הזכרון ליום שהגיע אחרי בארץ,

נאמן* פרופסור
מודעת בלתי כוונה

 רבץ של ידידיו דווקא אביו. למות שים
 להתקשר שמיהרו הם הממשלה, שרי מבין
יו של לגילוייו הסבר ממנו לבקש עמו,

נאמן. בל
 הוא נאמן. דברי את הכחיש לא רבץ

 להשמיע בביתו אורחים של זכותם כי טען
 זמן כל רוחם. על העולה ככל דיעות
 דעתו, את מביע ואינו עמם מתווכח שאינו

עמם. מזדהה הוא כי הדבר פירוש אין
 דיין כשמשה רבץ, סיפר יותר, מאוחר

רי בביתו הושמעו נשר-בטחון, התמנה
 הזדהה לא והוא דיין משה נגד גם עות
מהם. הסתייג או עמם

 דמות על רק צל נותר הסערה, כששכבה
 שהתגלה נאמן, יובל של דמותו :אחת

בגי מדקדק שאינו דיין, של שוטה כחסיד
טוב. וטעם טוב סדר דמוקרטיה, של נונים

דישת
מלחמת

0הגש*
מפ של הראשונה בשורה נשים שתי

 מדובר אם אפילו מדי, יותר הן אחת לגה
 שולמית למדד, זאת העבודה. במפלגת

 בשעתו, שביקרה אחרי גבה. על אלוני
שמת מת את מפא״י, של כנסת כחברת

גול זו היתד, גולדה״, של ב״מטבח בשל
הבאה. בכנסת מחברות אותה שנישלה דה

 חמה. לא הנשים שתי בין המלחמה אבל
 את להפגין להזדמנות חיכתה רק גולדה
ה וגורמת האופוזיציונית לעסקנית יחסה
 גולדה הסתערה כאשר במפלגתה. צרות

 המשטר, מבקרי ועל התיקשורת אמצעי על
 שולמית של שמד, את אחת בנקוימד. כללה

 בן- דן אבנרי, אורי של שמם עם אלוני,
 ראש-המגד שלדעת הארץ, ועורכי אמוץ
 בבי- לפאשיזם הדרך את סוללים שלה

המשטר. על קורתם
לפני חייבת. נשארה לא אלוני שולמית
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