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 שרת משה של יומנו קטעי פירסום את ״מעריב״ סיים השבוע
 יחיד מזעזע, מיסמך זהו שבועות. שישה־עשר כמשך שנמשך ז״ד,

מתנה ועדיין — נוהלו שכה הצורה על מחריד אור השופך כמינו,
המדינה. ענייני — לים

האח לנכי זה ממיפמך הנובעות המסקנות על הרכה ידובר עוד
 לנכי עצמו, שרת וביניהם שונים, אישים על הרובצת הנוראה ריות

 הרות־ והשניאות המדינה, של והמדינית המוסרית ההידרדרות
ממשלותיה. של האסון

 האישיות מהעדפותיו כמה הזה״ ״העולם מפרסם אלה כעמודים
 כאור באן מופיעות המדינה של המרכזיות הדמויות שרת. משה של

 להכירם. שהיטיב אדם הכרם, בעיני שנראו בפי — כלתי-מובר
 הרב הדימיון מן אולי, יופתעו. הזה״ ״העולם של ותיקים קוראים

 הערבות ובין הסודי, האישי ביומנו שנרשמו שרת, הערכות כין
תקופה. כאותה שפורסמו כפי עצמו, הזה״ ״העולם

ונו הזה״, ״העולם של הן אלה בעמודים המופיעות ההדגשות
הדברים. תובן להבלטת עדו

אבן אבא
 בוושינצטון ישראל שגריר (אז

באו״ם) המישלוזת וראש
היתרה... ...חרדנותו •
 התהליכים את דואה הוא •

 אך והבינלאומי, האמריקאי
 התהליך את רואה אינו

הישראלי.
תבוס רוח בו דבקה י• נות.
ל בדנה מיברק שלחתי •

על הלועזי) הפרטי (שמו אובדי

אכן
תבוסנות

מפע שהחלה רוה־הקרג
 ידע־ האחרונים. במיברקיו מת

 יתאושש הפור, משיפול כי יתי
והמערכה. לקראת עוז ויחדור

 אך הדו, כלפי מבריק הוא !•
 רב־מיש• ולא שרשים, ,נטרל
כפנים. קל

 הר״ אובדי מיברק באותו •
 כי לציין כנפשו עוז היב

 (בך ראש־הממשלה של הודעתו
 לא בקיביר.) הטבח על גוריון

 ב־ !ולא באומץ־לב לא הצטיינה
גילוי־לב.

אבריאל אהוד
מ שנזרקו רמזים מתוך •
 זה בכלל אבריאל), (של פיו

ב הוא חטאיו על הודיות
היתד, ,תהום איזו הבנתי עבר,
8 —

 שדה־ בתקופת סביבי פעורה
 נרקמו ,מזימות אילו בוקר,

 נשבה רעה ,ודה איזו שם,
צריף. מאותו הארץ פני על

ארן ולמן
 ארן בזלמן פגשנו בשובנו •

 כחשיבות מהלך כשהוא
 אגב בידיים ומנופף בדרכו,

הילוכו.

אשבוד דו■
(שר־האוצר)

 יאך מובהקות, מעלותיו •
 ראש־מכד (של תכונות

בו. אין שלה)

אדר ■וחוו ב
 לג׳נטל■ אותו הושב אני •
הדבר. כן ואמנם מן,

בן־אהרון ■צחק
 בין שבעולם המרחק •כל !•
 חזן יעקוב של הנעלה הטון

בן-אד,רון. של והשפל
לנ וחיים בן־אהרון יצחק •1

 בהוקעת כזה זה התחרו דאו
 לפסקי־הדין הממשלה אחריות

 חטפה שלא משום (בקאהיר),
מצריים. קצינים

י כ־ השתולד בן־אהרון |

כן־אהרון
ושחץ בלע

 הגעתי דמגוגיה... תעלולי
להק עוד יכולתי לא בו לרגע
ו־ זשחץ, בלע לדברי שיב

בן־גוריון
תקנה אין

 באמצע הישיבה את עזבתי
נאומו.

!!,בן־גור דויד
 הראשונה פרישתו (ערב ••

 דללה. הבאר :)לשדה־בוקר
 ואפשר חדשים מים תקר אפשר

 כה אין כיום אך תקר, לא
טיפה.

 ברגוריון של חיבור (על •1
 כלילת״ מסד, :)התנ״ך על

וב סיגנונד, בברק תיפארת
הרעיונית. רמתה גובה
 התמימות על תהיתי שוב !•
ל החדשה כל חוסר ועל

ו סביבנו כעולם מתרחש
 העניינים של דחיפותם לקצב

 אנו... אצלנו הפרק על העומדים
 עצמו בתוך הוא מרוכז כה

החיצו למאורעות ובלתי־רגיש
ניים.
 איש־ היה לא מעולם #

 צורך הרגיש לא וכאילו צוות,
בזאת.

 הרצוג, יעקוב מצאתי(את !•
 ׳וממקורבי מישרד־החוץ מראשי

 לנטייה בדאגה שרוי בן־גוריון)
 ״הזקן״ אצל שנתגלתה הנפשית
 רגיל יעקוב במופלא... לדרוש
 חוכמת אשר מקובלים להברת
דע על מעכירתם הנסתר

 מקרקע כליל אותם עוקרת תם,
 להישאר אותם ודנה המציאות
מ עליונות, בספירות מרחפים

 לזרם תחושה כל אובדן תוך
חר ,מלא הוא יום־יום. חיים
 הרוחנית להתפתחותו דה
 אף יילך אם בן־גוריון, של
 באיה כל אשר זו, בדרך הוא
ישובון. לא

תק־ אין תקנה, אין *
דבר וכל האיש, כזהו ינהג

 עליו. יצלח לא ושיכנוע שידול
ממנו. הרף או קחנו
 עליון.״ בחסד מנהיג >•

 הניתנת סגולה היא מנהיגות
אדם אין גורל... של בחסדו

מנהיג. עצמו לעשות יכול
מחר־ בו יחזור שמא •1

זו התהפוכות איש מחרתיים
 לרעום הוסיף איש־השיסד, •

 שמות ולעשות האדיר בקולו
 לרמוס — שומעיו ,בלבות

 גסה כרגל הכרות שרידי
 ראשון מושכל בכל ולהתעלל

 והגינות מדינית אחריות של
 לא עוד וציבורית... אישית
ב •הזאת כתועכה נעשתה
 פועלי מיפלגת מרכז תולדות

ארץ־ישראל.
אדם לראות היה נורא !•

פולה
ובוכה מזועזעת

 נכון יותר בקלקלתו, גדול
 כשיא כי נראה כהתכזותו.

 יריד- שפל כן אדם של עלייתו
הו.

שפוי, איננו ״הוא ,•

 הזרה שפוי!" איננו הוא
והתריסה. שרת) (ציפורה

 בג׳רוסלס מאוזר (על #
 חסידי בהשפעת שנכתב פוסט,

 כיכד השראה בדגוריון):
 פאשיסטית: עט
 האמת מפסי ירד וכאן י•

בה שהוא סילוף, ללשון ונזקק

דיין
שישכלי כמו

הני לכישרון אופיינית
 בך של (נאומו שלו... צוח

ל הזמנה כימעט הוא) גוריון
של בצערו להשתתף ציבור

 הדם על הדמים שופך
!ששפך

בן־גוריון פולה
ל מעצור יודעת אינה י•

לשונה
ובובה מזועזעת פולה •
 הממשלה): מן שרת גירוש (על
 גם הן אותם? מגרשים ״כך

!״פעם כך לגרש יכולים אותנו

בן־צב■ ■צחק
המדינה) של השני (הנשיא

 במה כדרכו עורר הנשיא #
 ללא .מעוף בהן שיש שאלות

תכלית.
 בן- אשת (ינאית, רחל י•
בכניס כי הקפידה אמנם צבי)
 בראש יצעד להדר־האוכל תנו

באוזני לו קוראת היא — יצחק


