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 צרפת, ממשלת ראש 8׳
 ז׳יסקאר־ד׳סטאן ואלרי

 חוש- בעל אדם ללא־ספק, הוא,
 כתב על-ידי כשנשאל הומור.
 הוא מה על איסי פארי העיתון
 אני ״בדרך־בלל השיב: חושב,

 כבר אני אם אבל חושב. לא
נשים.״ על רק זה חושב,

הצרפ שרת־הבריאות 8
 את הקדימה וליל, סימון תית

מ אחד, ביום לישראל בואה
 ראש- על־ידי שהתבקשה אחר

ל ז׳יסקאר-ד׳סטאן, ממשלתה
ה הממשלה בישיבת השתתף

 להתקיים שעמדה צרפתית,
 הממשלה שעבר. החמישי ביום

ה של לרשותה העמידה אף
 מייוחד. מטוס היהודייה שרה

 שם־ דיר,טור שר-הבריאות
 האורחת לכבוד ערך טוב

שהתקיי חגיגית, ארוחת־ערב
 בירושלים. הילטון במלון מה

 היה לארוחה המוזמנים אחד
 אבו־ חמאד חבר־הכנסת

 שלו הבדואי שבמאהל רביע,
 בהוצאה טלפון בשעתו הותקן
 האורחת כשהקדימה גדולה.

הארו גם הוקדמה בואה, את
 שם־טוב של ומזכירתו חה

להו כדי המאהל אל טילפנה
 אך על־כך, לאבו־רביע דיע

ב איש היד. לא כי הסתבר.
 ציל- על השיב לא ואיש בית.
שלח. הטלפון צולי

 ארוהת־ערב. באותה 8
 בעברית. שר־הבריאות נאם
 הצרפתייה לשרה חלק הוא

 יפה אשד. שהיא ציין מהמאות,
 של אשתו ונעימת־שיחה. מאד

ה ליד שישבה גרטי, השר,
 דיברי את לה תירגמה אורחת,
 שלד, בדיברי־ר,תשובה בעלה.
שאי ״חבל וייל: סימון אמרה

 ששר־ד,בריאות שפד, דוברת ני
 לי גם יש אותה. מבין אינו
עליו!״ לומר דברים כמה

 סימון של ביקורה בעת 8
ברע לווישנשטיין בבית וייל
ש הרופאים אחד אמר ננה,
תע ״כשהשרד, במקום: נכחו

 המון תהיה הארץ, את זוב
הס היא לקארדיולוגים. עבודה

 המון לשבור בביקורה פיקה
לבבות.״

שי□1 ונל חושב הוא

(״אריק״) אריאל (מיל.) אלוף של אשתושרון לילי
 ליד גוש־אמונים בהפגנת בלטה שרון

 אותה שלח אריק כאילו הטענות את הכחישה המערבי, הכותל
 יכול לא לראש־הממשלה יועץ חיותו שבתוקף מכיוון לעצרת,

לילי. אמרח משלי,״ פוליטיות דיעות לי ״יש בעצמו. לבוא היה

 ,חורן, יואב לדוקטור 8
 ב- קישרי־החוץ על הממונה

/זי סיפרה ,מישרד־ה,בריאות
בי הבכור בנה כי וייל, מון
 בישראל כשנתיים לפני קר

 בית- קיבוץ של באולפן ושהה
 עברית דובר ״הוא אלפא.

 ובכל השרה, אמרה רהוטה,״
ל ישראליים שמזדמנים פעם

בהם לפגוש שמח הוא פרים,

בעברית.״ איתם ולפטפט
 שייך עם כשנפגשה 8!

 שבגליל, מראר בכפר דרוזי
 יולדות היכן אותו ושאלה

 אמר ילדיהן, את הכפר נשות
 הממשלתי שבבית־ד,חולים לה

 שם יולדות הן ״אבל בנהריה.
שב כך על שעמדתי מאז רק
גינקולו תהיינה ר,חוליםבית

לא מראר של הנשים גיות.

גברים.״ לעיני לעולם יילדו
 לביקורו השישי ביום 8

 כשה- קיסינג׳ר, הגרי של
 ההסדר. מתנגדי של הפגנות

 גוש-אמונים חברי ובראשם
 של בלובי ניראו בשיאן, היו

 בירושלים דויד המלך מלון
 הדרום, מחוז מישטרת מפקד

ו איבצן, אריה סגן־ניצב
 עד חנן גזש־אמונים מנהיג

ת  לוגמים יושבים, כשהם ר
 איב- כשנשאל ומשוחחים. קפה

די מה על כתבים על-ידי צן
 להגיב, סירב פורת, עם בר

 ״תיאמנו :אמר פורת ואילו
 המישטרה פעולות את בינינו

המפגינים.״ והתנהגות
 גוש־אמד הפגנת בעת 8

 המערבי, מהכותל שיצאה נים
 מתווכח קדמוני א אס ניראה
 גוש-אמונים, מנהיג עם בלהט

 אל שהתקרב מי פורת. חנן
 את לשמוע היה יכול השניים,

 לא אתה ״אם מאיים: אסא
 נריה, צבי משה לרב אומר
מס אני שמי, את יזכיר שלא
 דקות!״ שתי תוך מפה תלק

קד את להרגיע ניסה פורת
 להתייעצות מייד ניגש מוני.

יו מאוחר מאנשיו. כמה עם
הופ ״הם קדמוני: הסביר תר
 להפגנה העניין פל את כים

הכו אל באתי לא אני דתית.
 בעצרת להשתתף כדי תל

 לאומית.״ בעצרת אלא דתית,
 כל ביו כי קדמוני, כשראה
 המשוררת גם נמצאת הכיפות
 שהובטח ואחרי שמר, נעמי

 במקום שנכחו הרבנים כי לו,
 אלוהים שם את לנצל יחדלו
 הסכים הנעלה, המטרה למען

לנאום.
ה תחילת לפגי אגב, 8:

 את לראות היה ניתן עצרת
 ליד עומד כשהוא פורת חנן

 מהרעש מתעלם הקירות, אחד
 ואילו ומתפלל. מסביבו הנורא

בסי טרוד היה קדמוני אסא
שלו. המפורסם התלתל דור

 נשמע העצרת, בשעת 8
הקו המואזין של קולו לפתע

בעז לתפילה, האנשים את רא
 אל הנילוות אחת הרמקול. רת

 סחן, גאולה חברת-הכנסת
 את עושים בטח ״הם אמרה:

ל להפריע כדי בכוונה, זה
!״ עצרת

 שנילוו הכתבים 16 בין 8
 במסע־ד,דילוגים קיסיגג׳ר אל

 :שניים בהיעדרם בלטו שלו,
 קאלב, מרווין כתב-הטלוויזיה

 כר* אחיו את במקומו ששלח
 ספר כתבו האחים (שני נרד,

 בר- האמריקאי). שר-החוץ על
 חולה מרווין כי סיפר. נרד
 הנעדר מכאבי־גב. וסובל מאד

 מה־ קארטד סטן היה השני
 24 שחלה ניוז, דיילי נידיורק

 מערכת ההמראה. לפני שעות
 אחר כתב שלחה לא עיתונו

 דיווח ללא ונותרה במקומו,
ראשון. ממקור

 הידיעות סוכנות כתב
 גרוולד, ריצ׳ארד ירפי־אי

 לדמשק. יותר לנסוע לא נשבע
ב ביקר שבה האחרונה בפעם
 בהרעלת- לקה הסורית בירה
 אותו שריתקה חמורה, קיבה

 המישלחת חברי אגב, למיטתו.
 יותר, המנוסים האמריקאיים,

ב שנהגו כפי הפעם גם נהגו
 לקחו הם הקודמים: ביקורים

מירוש כריכים לדמשק איתם
לים.

 של במחיצתו ששחה הנודדים אחד היה ירושלים, תיאטרון מנהלמוסישן אביטל
 לקרוא הקולנוע שחקן את לימד הוא עיניים. בארבע ברטון ריצ׳ארד

 אליזנת בילתה זמן באותו יחף. כשהוא זאת לעשות העדיף העברית, נשפה תהילים פירקי כמה
המזרחית. בירושלים העתיקה העיר בשוקי סיור ערכו שתיהן קיסינג׳ר. ננסי של במחיצתה טיילור

ש לכתבים כשהסתבר 8
 הנרי של ביקורו את סיקרו

 קי• ננסי כי בארץ, קיסינג׳ר
מר לשהות העדיפה סינג׳ר

אמר באלכסנדריה, הזמן בית

1984 הזה העולם8


