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מידה לפי אוייב
 כי ד,גולדה, אצל לבקר אתמול הלכתי

לשלו צו עם לי קראו וגם בבטן, לי לחץ
 בטוח לגמרי להיות ורציתי יום, שים

כרגיל. שאנחנו
 וסרגה תמיד, כמו זקופה ישבה היא

 לנכדיה. גפילטע־פיש
בורגיבהז״ לא ״למה שאלתי, ״גולדה,״

 מאוזנת? אינה ״עמדתו
הערבים״>■ נציג הוא

 ראש־ממשלתי ענתה רציני,'׳ לא ,,הוא
 סריגה. של בעיצומה
אני רוצה, כשאני רציני?״ לא ״למה

 דברים מיני כל אומר ״המיר
כלום!״ מזה יוצא לא ובסו!? כאלה,
יוצא?״ לא ״למה
 הוא ץ למה אומרת זאת ״מה
 ץ לא הערכית, העמדה את מייצג

 מזה?״ לצאת יכול ככר מה אז
 הוא זה בשביל אולי ערבי. הוא ״טוב,

 הערבית.״ העמדה את מייצג
 הוא מה ערכים. עם שייפגש ״אז
 ממני?״ רוצה

 שוכנעתי. מה? באמת
 להיפגש יציע סאדאת אם ״וסאדאת?

ממצ סאדאת? עם הא? תסכימי? איתך,
 תסכימי?״ הא אנוואר? נו, זה, ריים?

 ״לא.״
?״ ״למה
העמדה את מייצג הוא ״גם

 העמדה את מייצגים הערבים כל ״אבל
!״הערבית
ש מה לעשות מוכרח הוא ״אז
 אני ממנו דווקא כולם? עושים
 חוץ אחריות. יותר לקצת מצפה

*וייב!״ הוא מזה
?״ ״אוייב

 לד נראית אני כן. כן ״אוייב!
?״ המחנה כשולי או ? חלושת־רוח

 הצעת ירושלים: עמדת
רציניסנ- לא - בורגיבה

המופ הכופתאה על להגיד אפשר הכל
 חלושת־רוח. לא אבל הזאת, לאה

 יורד?״ סאדאת ״אז
מזמן.״ ״ירד
 נועזת: מזווית ניסיתי

 אוייב, כל-כך לא הוא ? חוסיין עם ״ומה
 פחות האמריקאית העמדה את מייצג וגם
יותר.״ או

 לנהל רק מוכנה אני מדי. ״נמוך
 בפופיק. עין ולא כעין, עין מגעים

 משוגע.״ כמו נוסע הוא מזה חוץ
 גם זמו! לבזבז רציתי לא הסורי על

 העמדה את מייצג גם נמוך, גם אוייב,
 ללבנון. עברתי שפם. לו יש גם הערבית,

?״ ״פארנג׳ייד,
משותפת.״ שפה לנו ״אין

הבנתי. לא
ה צרפתית, רק מדכר ״הוא

הזה.״ איש
 המשפט באמצע מתורגמן?״ עם ״ומה

היגזמתי. שהפעם הירגשתי כבר
ו שיחות כעד ״אנחנו ר י ש  ת,״ י

בארסיות. לעברי התיזה
 בגרוני אחז הייאוש בלאט. התנגבתי

 הריאלי: במקומו ח״כ כמו
 עם זהבה? מי, עם גולדה? מי, עם ״אז

 ?״ פזיודהמלכה-הסרגנית מי,
 בעיניה: הפציע כלשהו חולמני מבע
 לא גבוה, יהיה שהוא רוצה ״אני

הישרא העמדה את מייצג אוייב,
 אנגלית עברית, דוכר ציוני, לית,

 מוכה, ממשפחה אקדמאי, ויידיש,
 + באשמתו שלא גרוש ,42/178

 רציניות.״ למטרות מסודר, רבב,
מובטחת. סודיות

טיפול
מהיר

נורית, שלום
 ״לוי .1973 הטלפונים ספר את פתחתי

 ״בן״מיימון שם רשום היה אשכול״
לוי התפלאתי, לפירסום.״ לא — 44

ההסתגרות? למה העם, איש אשכול
 המיס- את וקיבלתי מרמט אל פניתי

 טלפאתית. אליו התקשרתי הסודי. פר
 בכל אבל לארג/ אני מאדיום, לא אני

מייד. קשר השגתי זאת
 ענה מחובר,״ אינו שחייגת ״המיספר

 לא האסימונים. את ונטל מאוב קול לי
 ענו. ״הלו,״ שוב. וניסיתי התייאשתי

 — ״מדבר״ ביקשתי. המנוח״ אשכול ״את
 לוי!״ העניינים ״מה לברכה. זכרונו השיב

 לפירסום?״ לא פתאום ״מה התעניינתי,
שמ ״זה אשכול, התנצל אני,״ לא ״זה
. ן ו שית — להיפך איכפת. היה לא לי ע

 בכל־ארפן, התעקש. פרס אבל אלי, קשרו
 ! טראח הוא״." המיספר שצילצלת, טוב
 מר- אבל שוב, ניסיתי הקוו. על לנו עלו
 אין עכשיו המרכזייה. את עזבה כבר גוט
? לעשות מה אשכול. של המיספר לי

 ירושלים ש.כ.,
ה ב שו  — הביתה אליו לקפוץ נסה ז ת

לפירסום. לא .44 בן־מימון

מכתבים
למערכת

ה זובין שיפרוש ט ה מ
 שלום, למערכת

 25 לאחר לגימלאות יצאתי לאחרונה
 של הקבוע כמנצחה שירות״קבע שנות

מרכז. פק׳ במיפקדת הרכב סדנת תזמורת
המו והצלחתי המסורה עבודתי לאור
 יש הדעת, על מתקבלת הבלתי סיקלית

הפיל לתזמורת עתה להתקבל ברצוני
מנצח. בתפקיד הרמונית,

 מאוייש, עודנו התפקיד כי אמנם, נכון,
 מחטה מר יעשה שוב כי לי נראה ברם,

האי קשרי את אפעיל בטרם יפרוש אם
 במינוי לזכות במטרה המרובים שיים
זה. נכבד

 יוכל לפנסיה, לצאת ברצונו אין אם
ל שלא-מן-המניין כיועץ לשמש זובין

התזמורת. עבודת
אונטערוועלט אפריים וס״ר 1473ק/

ןרכית♦7חכולם. כמו עקשן לחיות יודע

לנשיא מכתב
י לכבוד

קציר אפרים
 ירושלים. ישראל, מדינת נשיא

כבודו,
 כאשר שמחתי ותחילה בטלוויזיה בך צפיתי ,25.5 האחרון, ר ביום

ויפה. טוב במדינה. העניינים מהלך על להשפיע מתכוון שאתה אמרת
 יהודי״, ״לכל פתוח יהיה הנשיא שבית רוצה שאתה אמרת אחר־כך

 ויהודים, טוב, יהיה שליהודים מקווה ושאתה יהודים, אצל לבקר ושתלך
ויהודים. ויהודים... ויהודים,
ופוגע. מעליב לנשיא הפכת הראשונה, הפומבית בהופעתך כבר וכך,
 מדינת־ נשיא להיות לך,.נבחרת גם ובוודאי לי, שידוע כמה עד
 בישראל אבל עכשיו, עד לב שמת לא אולי היהודים. נשיא ולא ישראל,

 אפילו (ויש אזרחים וכמוך, כמוני חם, גם שהינם יהודים, לא כמה גם חיים
במדינה. זכויות) שווי — הטוענים

 לא אתה ? אצלך לבקר אסור להם ? איתם יהא מה !הנשיא אדוני
? רע יהיה מהיהודים) (להבדיל שלהם מקווה אתה ? אותם לבקר תלך

 קיימים לא שהם מתכוונת היא קיימים, לא שהם אומרת כשגולדה
קיי לא גם הם לגביך — הסלולה בדרך המשכת אתה ואילו כעם,
כפרטים. מים

 ההכרחי בכבוד
אזרח


