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 חודש לפני שחגג חזן, יעקב כיום, מפ״ם

 קיבוצו בן ושהוא ,75ה־ יום־הולדתו את
 הגנה ברשימת יצא חזן בנטוב. מרדכי של

דיין. משה על לוהטת
 מדרכו הסתייגויות מספר מביע שהוא עם

 שדיין נכון זה ״אין !חזן: טוען המדינית,
 שהדבר חזון, חסר פרגמאטי, מדינאי הוא

 הקאריירה ,היא מעשיו את המכוון היחיד
 המטרה והיא לכל מעל שהיא שלו׳ האישית

 אמונה לדיין יש האמצעים.׳ את המקדשת
 ה־ והיא ישותו, כל חדורה !בה בסיסית,
 העם של עתידו ועל ביטחונו על מילחמה

עמנו... — הזה
ב הציונות את להגשים מבכר דיין ״גם
 איננו אנחנו בזולת. פגיעה ללא צדק, דרכי

 אחרת. להתגשם יכולה שהציונות מאמינים
 טובה — כך אי־אפשר אם דיין. כן לא

 הוא כאן והמגביל אחרת. דרך כל בעיניו
 את להגשים יכולתנו — הלאומי כוחנו רק

הדבר.״
 מוכן ״דיין :דיין על ומסנגר חזן ממשיך

יחיה!״ חזה שהעם כדי חייו את להקריב
 קיבוצו לבן חייב נשאר לא בנטוב
 גיליון באותו ההיסטורית. להנהגה ולחברו

 גם פורסמה חזן של תגובתו פורסמה בו
 קובע בנטוב. של התגובה על התגובה
 היחיד הוא שדיין היא ״העובדה בנטוב:

 כל למרות מקומו את לפנות מוכן שאינו
 לכלבים לזרוק מוכן הוא בארץ. שקרה מה
 האחרים. פיקודיו ואת זעירא ואת דדו את
 ובלבד — גולדה את להפיל מוכן הוא

כאן היכן במקומו. יישאר עצמו שהוא

י חזן
— לבעוט לא

כנטום
מת! בסוס

 יחיה,׳ הזה ,שהעם כדי העצמית׳ ,ההקרבה
 של הפאטריוטיות כאן היכן ז חזן כדברי
 של עתידו על המילחמח זוהי כלום דיין?
חזן?״ עליו שמדבר היהודי העם

 מי בנטוב, מסביר מוסריים. פגמים
עמ את המשמר, על עורך בשעתו שחיה
 רמת הוא ינגדו שהתקוממתי ״הדבר דתו:

 א־מוסרית, או — המוסרית ההתנהגות
 דיין של — שדה יצחק לזה שקרא כפי

המו ההתנהגות בעיית הקיימות. בנסיבות
 אלא אנונימית, תיאורטית, בעיה אינה סרית
 מסויים. באדם קשורה להיות מוכרחה היא
 כאשר מעליב הדבר יהיה — ברירה אין לכן

יהיה.״
 פגמים בעל אדם ״האם בנטוב: שואל
 מנהיגי עם להימנות ראוי כאלה מוסריים
?״ ישראל
 שעוד הוויכוח, את זמנית מסכם והוא

 בינתי ״קצרה :מפ״ם את לפלג אולי עשד
 להגנתו התגייס חזן דווקא מדוע להבין

 הוא חזן שידידי ייתכן הטוטאלית. האישית
 רומנטיים דימויים ורואה בנפשו רומנטיקן

 דורשים הללו הזמנים אך רוחו, בעיני
 ומציאותית חדה מפוכחת, ראיה מאיתנו

 להיות מחייבת היא אם גם המאורעות, של
במקצת.״ אכזרית

 ו־רועץ
 המשמט■

ה ל ש מ מ  ל
 ש ■חבל;

ע: לקבו

 שתו האם
חאלשרה? לעשות

שר לם כא העו ה־ .. ס הז ס ד ת פ־ א ד שתקו ־ ז  נ
ל לו לשים נוי מעורם השבוע שיצאו המקטרגים ג ו

ת ר ץ צ ב - ר
צי ה! ח מ ח נ

 מספרת היהודית העממית בדיחה **י
 משהו ומחפש מתכופף שנראה אדם על | 1

 אותו ראו חשמל. לעמוד מתחת בלילה,
 להם הסביר למעשיו. אותו ושאלו ידידיו

ה בקצה ארנקי את ״איבדתי היהודי:

 כאן אותו מחפש אתה מדוע ״אז רחוב.״
הידידים. שאלו ?״ הרחוב בקצה ולא

 ״שם היהודי, תמה אומרת?״ זאת ״מה
 אור.״ יש וכאן חושך

עיתונ של שלימה שורה דמתה השבוע

 יהודי לאותו שררה ובעלי אישי־ציבור אים,
ומוד יזומה למערכה הצטרפו הם חלמאי.

 טוהר־הכפיים את לבדוק שנועדה היטב רכת
 עבר, לא אם ולבקר ואיש־ציבור מנהיג של
החוקים. או התקנות אחד על ושלום, הס

 שאותם לחשוב ודאי עלול התמים הקורא
 דיין, למשה לפתע נטפלו צדק מחפשי

 בעסקי יש אם בפומבי לפחות לשאול כדי
 משום שלו העתיקות ומסחר העתיקות שוד

 עלול תמים קורא אותו ? החוק על עבירה
 נגד במערכה שמדובר בטעות לחשוב גם

מכה שבעודה מאיר, גולדה ראש־הממשלה
 טבין תמורת מכרה כראש־הממשלה נת

ל הזכות את פרטיים למו״לים ותקילין
 אבא לשר־החוץ או זכרונותיה, את פרסם

 ותקליטים ספרים זכרונות, שפירסם אבן
בממשלת־ישראל. כשר מכהן בעודו
 השבוע שהתגייסו מאלה איש לא• אבל

 שר־העבודה של בציציותיו לבדוק כדי
להר העבודה מפלגת מועמד רביו, יצחק
 ולא השבוע לא העז לא הממשלה, כבת

 או כלשהיא ביקורת למתוח לכן קודם
 דיין, למשה ■נעימות בלתי שאלות להציג
אבן. ואבא מאיר גולדה

 ישראלי יומון באף התפרסמה לא מעולם
 דיין משה שר־הביטחון אם לבדוק התביעה

 מעלים איננו ואם כדין הכנסה מס משלם
 העתיקות ממסחר הענקיות מהכנסותיו מס
 ולצלם אותו לראיין הזכויות ממכירת או

אותו•
 ליצחק כולם ׳נטפלו פתאום לפתע אבל
הר עבור שקיבל התשלומים פרשת רבין.
 בהם בימים בארצות־הברית שנשא צאות
 ביותר החם לנושא הפכה כשגריר, שם כיהן

הישראלית. הציבוריות של יומה סדר על
? למה

 דיין גולדה, אצל — שם מאוד. פשוט
מ חלילה לכן מסוכן. גם חשוך. — ואבן

 מביכות. בשאלות להטרידם או בהם לפגוע
 לאור עתה ניצב הוא — אור רבין אצל

 בערפל. לוטה עדיין כשעתידו הזרקורים,
אותו. לתקוף קל לכן

 עצמו יום שבאותו אופייני רק זה היה
 לגבי שאלות ישראל מעיתוני כמה העלו בו

 רבין יצחק שקיבל התשלומים כשירות
 כשגריר, כהונתו בתקופת הרצאות עבור

 המכהן דיין, שמשה העובדה את פירסמו הם
 לפירסום הזכויות את מכר כשר־הביטחץ,
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חברת־ של הקטלוג מתוך לקוחים אלה קטעים שניהחוזה חזאי
 של אמרגנית שהיא בניריורק, וולקר הארי האמרגנות

 השגריר של שמו גם נמצא ללקוחותיה החברה הציעה אותם המרצים בין ומרצים. נואמים
 יחסים הם ומזמיניהס המרצים יבין היחסים כי מוכיח העליון הקטע רבין. יצחק

 כ״דמות־ רבין את מציג התחתון הקטע תשלום. תמורת תיעשה ההרצאה וכי ימיסחריים,
 מבריק איסטרטג לשעבר, צה״ל של ראש־המטה־הכללי המיזרח־התיכון, בכותרת מפתח
.1972 ספטמבר מחודש )1829( הזה העולם עמוד צילום :משמאל למעלה לשלום.״ ומסור
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