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בית- בידי הנמצא , ההקלטה
משוחח שגו השווייצי, המישפט

 מכובד אדם עם מסויים כושי
הארץ. בצפון בקיבוץ יגאל בשם
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צי חובה רואה הארץ״ 200״
ה השאלות את לשאול בורית

באות:
 הכושי! הוא מי

מנם בלבד! כינוי האו
4 טור ,3 בעט׳ נוספות ותמיזזות שאלות

 שהבנתי אתו׳ יצחק את מינית• חרבון:
אנוור נגד שיעמזד לאיש זקוק דק נ׳

 השבוע ליומן מיוחד בראיון
יע המיפלגה איש השבוע הסביר

ב תמך כי מכאר-שבע, חלפון קב
ה לראשות רכין של מועמדותו

 שינויים לכל יתנגד ובי ממשלה
התפקיד. באיוש
פנחס כי ״הבינותי חלפון: מר סיפר

 מחפש לשעבר) האוצר שר ז״ל, (ספיר
לש הטנזשלה ראש (מאיר, לגולדה יורש

 יוסי סודו לאיש צלצלתי לכן עבר).
הש שיפעיל ממנו וביקשתי ״כ)1ד (שריד,

 האוצר; שר (רבינוביץ/ שוניה על פעתו
 (שרי יצחק ועל מאיר לוע חיים, ועל

מ שיתבעו כדי המיפלגה) ומזכ״ל מפא׳׳י
 המינוי.״ את לאשר הנ״ל) (ספיר פיני

ב נעוצות חלפון, לדברי לכך, ״הסיבות
 דיק כי ״ידעתי העולמי: המדיני מצב

מסובך לשעבר) ארה״ב נשיא ניקסון, (ר.

 ג׳רי יהיה החזק האיש וכי בווטרגייט,
 אבל לשעבר) קתגרסמן פורר, (ג׳ראלד

 על להקשות ועלול נבוך קצת הוא ג׳רי
 נשיא (סאדאת, אנוואר עם המו״ט ניהול

(וולדהיים). קורט של באמצעותו מצריים)
 ״על חלפון, הוסיף בדברי,״ מסתמך ״אני

 ראש צריכים אנו היסטוריים. תקדימים
 (צ׳ס־ נוויל את כששלחתי חזק! ממשלה
 למינכן אנגליה) ראש־ממשלת ברליין,
 אבל וכניטו אדולף את ייסדר כי קיוותי

 למנות החלטתי רציני, לא שהוא כשראיתי
ב והוא (צ׳רצ׳יל). זינסטון של במקומו

עצמו!״ את הוכיח אמת
רש בתפקיד נושא הוא אם השאלה על

 ״השתגעתם, בתגז חלפון ענה כלשהו, מי
 כומר (ראספוטין, ? גרגורי אני... מה

רוסי).״

ר ב ת ד כ ר ע מ ה

לא
ב ש ח ת ה ל

ח• שסשפר־הגבוי הודיעו הנמל עובדי אגל - מדי רגיש פרץ לאורי ת״  פ
״,,•, עזה* תושבי כאל אליהם ב ^ .״י״י״־י״ד־.

 של עורך־הדין שהעלה ה״טיעון״
ו פרץ י. ל י א  גבולנו משמר התייחס כ

ם כאל אשדוד נמל עובדי אל י ב ר ע  
שיס ה מ על לו אין מעזה מסריחים

מוך.
שהרי
 ופעוט זאטוט לכל ידוע — אלד

ד שדין כולו ובעולם בארצנו ח  א
ד ויחס ח  וליהודינו לערביינו אצלנו א

 אלי ״התייחסו תלין כי לך מה ולפיכף
 ־ ו כ כיהודי ערבי שהרי ערבי״, כאל

ו אצלנו ם ל ת ו . א דבר
 אצלנו הם מי ובדוק צא — ובית

 ובאשדוד בכלל, הנמלים פועלי
, רט ש ערבים של אוסף לא אם בפ

ם י ב ר ע ב איכשהו, שנשתרבבו ב
, השראה ת י ט י י ב ו  ול־ דתנו אל ס

ו ואכן אומיותנו, נ ס ח י י ת  עליהם ה
ו יפה ל י א , היו כ ם י ד ו ה ש עד י

, לנו הוברר ו נ ל ו כ  ערכים אכן כי ל
י נ נ ו בנפשם המה ערכים ב מ ב

ת ו י ל כ במשקנו מחבלים ואף ם ט
 כי לך מה ולפיכך דבר, לכל ערבים
ש ערבי״ כאל אלי ״התייחסו תזעק

 ואל באת מערב — ה ת א ערבי הרי
תשוב. ערב

 מישמר עשה טוב — והשלישית
 שהנה אליהם כך שהתייחס גבולנו
ל קנו ל ע הסדר השיב ס ח אי־סדר. ו

— פרץ שופט לכבוד נאמר ולפיכך
, ולו תתחשב, אל ת י ז  בטענה כ

 להשחי־ כוונתה שכל זאת, מרושעת
. בעיני יותר עוד רנו ם י י ו ג ה

 כאל אליו שיתייחסו שרוצה מי כי
י א מ ו . שייסע — ר א מ ו ר ל

וידידים חלפון;באמצע)
ולב אלברט כריסטופר, ליאונרדו, גלילאו, מיכלאנג׳לו, :לשמאל מימין

לפחד סיבה
 כמסגרת בטלוויזיה המוצגות הדת תכניות על לכתוב נעים לא

 נוטה בדרך־בלל הקונסטרוקטיבי. לימין ההרסני השמאל בין האיזון
 שיש שמורות־טכע מעין הדת בתבניות לראות אלה שורות כותב

 לוויכוחים או איכותן על לדיונים להיכנס מבלי — שהן בפי בהן לצפות
כהן. הנאמר על

 בשבת ששודרה ״אושפיזאי״, התכנית תוזכר זאת, למרות הפעם,
 אין ויכוח. לעורר כדי באה ולא אישית היא זו התייחסות וגם ,28.2

להתווכח. מה על
 אורחים זימן משגשגת, מדרשיה ומנהל מחנן- האורח, המנחה

 בוגר ובנראה דתי, כחיל־האוויר, טייס-קרב וביניהם לאולפן שונים
מנוסחת חייתה לתלמידו המחנך שהציג השאלה מדרשיה. אותה
כד: ־עיר

 כיחס הלחימה, בשעת כלשהם יתרונות דתי, באדם לד, יש ״האם
?״ דתי שאינו לאדם

 היתרונות מהם פירט ואף והסביר כחיוב הטייס השיב כך על
 ההסבר החילוני. עמיתו לעומת הדתי טייס-הקרב של לצידו העומדים

 כבטחון, יותר, חזקה במוטיבציה בחוסר-פחד, כשלוות-נפש, עסק
.,ופו ,ופו בחוסר-בדידות

 כרע. עצמו לחוש אלה שורות לכותב גרמו והתשובה השאלה
מל את שמנהלים מאנשים מפחד!) כן, (כן, מפחד שהכותב משום

 המלחמות, תולדות על מתכסס פחדו הדתית. אמונתם מכוח חמותיהם
 דתות בני למופת, אדוקים אנשים ע״י שנעשו והטבחים הפרעות
 ושומר ירא-שמיים יהודי בטייס כשהמדובר פוחת אינו ופחדו שונות.
 תחושת תוך ועכו״ם גויים כופרים, לרסיפים יפוצץ אשר מצוות

 בסכסוך לצידו בוודאי העומד בכורא-עולם וכטחץ שלמות-נפשית
המזרח-תיכוני.

 בין להסדר להגיע שאפשר חושב אלה שורות שכותב ומכיוון
 הר־הבית) (ר׳ דתות בין לפשרה להגיע יתבן שלא חושש אך מדינות,

 סיבה — שעברה כשבת ששודרה אושפיזאי כתכנית הכותב רואה —
הכל. זה לפחד.
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