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אנשים
 ממקומה קמה כשאינה סופה, *

 העירו כאשר אחת. פעם אפילו
 ח״כ של תשומודליבו את

 אמר: זז, לעובדה בגין מנחם
 היא זמן, לה תנו ״לאט־לאט,

 האמיתית שהעבודה תלמד עוד
במיזנון.״ מתנהלת

 מחלקת־ההסברה ראש 8!
י (מיל.) אלוף הליכוד, של ז  ע

 מכני- משועשע היה וייצמן,
 לכנסת לינקר ציטה של סתה

:וייצמן אמר הליכוד. כח״כית
 צ׳יטה כבר לנו כשיש ״עכשיו,

!״טרזן רק זה שחסר מה
ה של בוועדת־הכספים 8! י*

 לשתף ההצעה נדונה כנסת
 שתי והוצגו בהנהלות, עובדים
 צריך כי שטענה האחת עמדות,
והשנייה אחד, עובד לשתף

 כי גולן סיפר מדוייקת. היתד,
 רובינשטיין אמנון הפרופסור

 את שיקבל כדי אליו פנה
 ׳שקודם- לו השיב גולן התפקיד.

 את לקבל רובינשטיין על כל
גר הארץ, עורך של אישורו

 כמובן, ״ידעתי, שוקן. שום
 גולן, סיכם יסרב,״ עשוקן

 לתת הצורך מן נפטרתי ״וכך
העניין.״ על דעתי אר,
 אורי אל-על קברניט 8!

 משוכנע הוא כי טוען, יופה
 יזכה ידין ייגאל שהפרופסור

הקרו בבחירות מכריע ברוב
 דאורי, אליבא זאת׳ וכל בות.
 כל-כך נמצאת ש״המדינה ׳מפני
 ארכיאולוג שרק באדמה, עמוק
אותה.״ להציל יוכל
להצ־ אחר מקורי הסבר 8!
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 בבחירות ברשימה לרוץ ניסה שנים כארבע לפני מרחיקות״לפת.
ת הקרובות הבחירות לקראת תל־אביב. לעיריית ם להסתדרו  הקי

 בחירות בין אולם יצרניים. אובדים רשימת — רע״י רשימת את
 בשומר־ משחק הוא עתה כשחקו״קולנוע. גם מופיע הוא לבחירות

 ברקן, יהודה השחקן מיליון״. נפוצץ ״בוא הישראלי בסרט ראש
 בי זה במדור שעבר בשבוע נכתב ושעליו סרט, באותו המופיע
טה, בעת נחרבו שערותיו ה רק ״אני העיר: ההסר  ש־ מקוו
״אני זח גולדשטיין שמייק יחשבו לא הפירסום בעיקבות !

 שני בה לשתף יש כי שגרסה
 המערך ח״כ שאל עובדים.
שנ ״למה אפרת: אהרון

 אליעזר ח״כ לו השיב יים?״
 על זה שישמרו ״כדי רונן:

 יצחק הל״ע ח״כ אמר זה.״
 מבין אני סוף־סוף !״או :גולן

 שרים ישני לנו היו מה בשביל
בממשלה.״

למשל, מה, תוהים רבים 81
 מטילדה העבודה ח״כ עושה

 רפ״י מפעילות -שהיתר, מי גז,
 מטיל אינו איש אולם בכנסת. 1

ל העיוורת בהערצתה ספק
נש כאשר כן־גוריון. דויד
 מתנגדת היא מדוע גז אלה

 החדש, ההפלות לחוק כל־כך
 היה בן־גוריון ״אילו השיבה:

נגד.״ מצביע היה הוא גם חי,
 חברות- משתי אחת היא גז

הצעת את שהכשילו הכנסת
מלאכו הפלות להתרת החוק ,

ל אבנרי אורי -שהגיש תיות
שנים. שמונה לפני כנסת
 חברת-הכנסת כשירדה 81

 דוכן מעל אלוני שולמית
עצ באולס-המליאכה הנואמים

 גאולה עמיתתה אותה רה
 ההפלות חוק נגד -שהיתה כהן,

 מתווכחת והחלה המלאכותיות,
ואמרה נעצרה, לא אלוני איתה. ״

:פניה על שעברה תוך לה
 כולנו הרי גאולה, ״באמת,
חכמה.״ לא שאת יודעים

ל הניסיון על הידיעה 8]
 גולן מתי ה,אךץ כתב את גייס

 התנועה של הדובר לתפקיד
לא )2056 הזה (העולם לשינוי

 הפרופסור -של האפשרית לחתו
 לסופר יש בבחירות ידין ייגאל

 עוז: שלי) (מיכאל עמום
 הוא באנקר. ארצ׳י הוא ״ידיו
 כל של הקולות את יקבל

במדינה.״ באנקרים הארצ׳י
 על עוז של אחרת דיעה 8
 של נגיב הגנרל ״הוא ידין:

 לשילטון, יגיע אם התנועה.
 זה מי נאצר.״ אחריו יבוא

(ה ״אולי עוז: מנודש יהיה?
זורע.״ מאיר מיל.) אלוף

 בקרב המתהלכת הלצה 8!
ר ? ״שמעת :העיתונאים פ  אי

 המון ידיך לייגאל הביא הראל
 הקולות כל את — קולות

המוקלטים.״
 הבמאי החל אלו בימים 8!

סר בצלומי יושע יקי הצעיר
 ספרו פי על סוסעץ השני טו

יו הסופר -של האוטוביוגראפי
 בליהוק כשעסק קניוק. רם

ש אשד, יקי חיפש השחקנים
ה התפקידים לאחד תתאים

ה של אמו בסרט: חישובים
 לגמרי סוסעץ. עמינדב גיבור,

 קניוק של בביתו פגש במקרה
ה מבוסם עליה שרה אמו את

 לה הציע במקום בו תפקיד.
ה עצמה. תפקיד את לשחק

צעי נראית ,73,־ד בת מחנכת
ל התלהבה גילה, מכפי רה

 היה התלהב שפחות מי הצעה.
 בשום הסכים שלא הסופר בנה

 בסרט. אמו את לשתף אופן
 את תגלם קניוק שרה במקום
ברנ מרים השחקנית דמותה

־בהן. שטיין

סו נו־גוויוו א״ם שנו היום נ  ״גאו את ו
נ הנוו *  הסימן אזז ונצח שהחרים וו0יויו

מצרי ביתיהסבו מנהו של סאס־ו׳ שיו *
ה ל בערה בז הלי

ה אלטלנ
 סף על במאמרו בר־זוהר, מיכאל ד״ר

 הטרילוגיה מתוך פרקים מביא מילחמת־האזרחים,
 ממילחמת* פרשיות כמה הצגת תוך בן־גוריון, שלו

 אחד המדינה. של הראשונות ומשנותיה השיחרור
 היום עצם עד חלוקות עליו שהדיעות הפרקים

 בין אלטלנה. אוניית־הנשק סיפור הוא הזה,
:במטה־הכללי המתרחש על בר־זוהר כותב השאר
 צה״ל, של מפקדיפ-ככירים הדור׳, ,גדולי ״כל
 פצה לא איש הקירות. לאורך כיסאות על ישכו

 כ,ארי כן־גוריון, דויד הסתובב כתווך פיו. את
 אל מקיר צער והוא זעופיב היו פעו כסוגד׳.

 והוא גכו מאחרי לפותות ידיו ושוב, הלוך קיר,
 ?׳ ייגאל ,איפה סער. כן־גוריון לעצמו... ממלמל

 באולם. רגע כאותו היה לא ידין ייגאל לפתע. צעק
 ,אשים בחרון, הזקן שאג פה,׳ איננו ייגאל ,אם
!׳...״הצכא בראש אחר איש•

 של סיפונה על בלילה, .נגולה אחרת תמונה
שהופצצה: אחרי שבערה אלטלנה,

 לנאומו בדריכות שלם עם האזין לילה ״כאותו
 של החשאית בתחנה ששודר בגין, מנחם של

 נאומו בדי ויניד בגין, דיכר שעתיים כמשך אצ״ל.
 כככי־תמרורים, פרץ עצמו, על השליטה את איבד

 הטיפש ,הכסיל כן־גוריון, בלפי גידופים השמיע
 טען הוא נפש. אותו לרצוח ,מזימה׳ שזמם הזה׳

 אותו, להרוג מגמה מתיר הופגזה ש,אלטלנה׳
במיק קרא י׳ הם אווילים ,במה עצמו. בגין את

 היו אחרים רכבות נהרג... שהייתי ,נניח רופון.
 אותנו הדגל. את מחדש ונושאים במקומי באים

נוצרנו.״ מברזל אנו משמידים. אין
אחרונות) (ידיעות

הסרטן את לנצח
 גול־ דב העיתונאי הביא נדיר אנושי מיסמך

 סעדיה פרופסור המדען עם ששוחח דשטיין,
 ניתוח עבר שזה אחרי בבית־החולים, עמיאל
 יומן ניהל עמיאל במוח. סרטני גידול להוצאת

 הסרטן את גילו מאז שחלפו השבועות במשך
:כתב ובו במוחו,
 התמונה, הנה הנה, לי. נפרם הבל נקרע. ״הכל

 אני כאן... היא •טלמה, היא אותה, רואה אני
 אני מך לספר רוצה אני אותה, לתאר רוצה
 לחתיכות, נגזרת נקרעת, והיא הנה... רואה,

להח לי תנו רגע... ממני... נשמטות והחתיכות
 לספר רוצה אני התמונה... את רוצה אני זיק...

 והגז־ נקרעה... תמונה... אין רואה... אני מה לד
 נעלמים... זעירים, קטנים, קטנים, נשמטים... דים

 היום, כזה שאני לי סלח נורא... יום לי היה היום
 שאני רואים אתם נאבק... אני כולכם... לי סילחו

 אתמול :מאד קשה יום לי היה היום נאבק...
 את פתר לא שהניתוח נגמר. לא שזה לי סיפרו

 אותי שיעבירו כהקרנות. צויד שיש הבעיות.
 רציתי כלילה שלי. המוח על ויקרינו לתל־השומר

 בחיים. מאסתי חיי כימי הראשונה כפעם להתאבד.
 רציתי כוח. לי היה לא להיאבק. רציתי לא

 אתי. היא הזמן כל אתי. היתה טוכה לגמור...
 לא להתאכד. לי תעזור שהיא ממנה, ביקשתי
 היה לא כד לשם גם לכדי. זאת לעשות יכולתי

 שלא אמרה לא היא לפניה. התחננתי כוח. לי
 לה יש אותי. לשכנע ניסתה לא חיא לי. תעזור
 ביחד. :אחת מילה רק אמרה היא נרטלה. דרכים

 המוח תוך אל הזאת, הכודדת המילה חדרה, והיא
 ! ? ואני היא ? ביחד החיים. התאים אל המנותח,

 עוצמה איזו הזאת... כמילה רב כוח כה היה
(מעריב) מרגיעה...״

היגה של הקסם סוד המנ
 מגיב אזרח, של יומנו במדור מגד אהרון

 עליו שעברה ההתרגשות את הכתב, על ומעלה
 גולדה עם שכאלה חיים תוכניודהטלוויזיה למראה
 בין כותב והוא לשעבר, ראש־הממשלה מאיר,
 ומוסרית׳ אנושית ,גדולה כה שיש ״נאמר : השאר

 ורגש׳, שכל של ,מזיגה כה שיש (קיסינג׳ר),
 גדולה, אמונה כוח־החלטה, ביטחון, בה •טיש

 מנסיון־ הנוכע כוח עצכי-כרזל, יהודית, גאווה
 ואם אשה שהיא כר-לב), (דיניץ, עשיר חיים

 (אסתר והבנה חום שופעת ומאוזנת, חזקה עבריה,
 ועוד...״ ועוד והבן), הבת עיני,

 של נוכחותה את למגד, הזכירו שנאתיה חיים
 ואסירי הפרטיזנים אירגון בכנס מאיר גולדה

 ״כלשון :כותב והוא בתל־אביב, שנערך המחנות
 סיפורים אנקדוטות, הזרועה שלה, העממית

ביט ,פופוליסטית׳, אירוניה עשיר, מנסיון־חיים
הזה הרחב הקהל מכל גולדה עשתה — חום חון,

 יושבת מלוכדת, יהודית מישפחה אחת, מישפחה
 דג־מלוח עם סעודות׳ כ,שלוש אחד שולחן סביב

 לפניה, הדורשת והיא וודקה, וקצת הלה ככוש,
 הפנימית האחדות הרגשת את לה הנותנת והיא

 ,הגויי׳, העולם שמבחוץ, העולם בל כלפי כלפי...
 להתלכד וצריך מסוכן, אוייב, עויין, הוא שבעצם

 להתקיים...״ להתגונן, מפניו, להישמר כדי
 כערב ״נזכרתי :מאמרו את מגד אהרון מסיים

 אחותה דברי את שכאלה׳ כ,חיים כששמעתי ההוא
 ,חד־צדדית, שהיא כשאמרה עליה, גולדה של

 להיכנס מסוגלת אינה אחד, במסלול חושבת
 שלו.׳ ׳ הצד את גם ולראות היריב של לנעליו
 המנהיגות של הקסם סוד זהו דווקא ואולי

כאמי חד־משמעי, כאופן הדברים ראיית : הישנה
 הקיום, הכרח של פשטניות, אפילו פשוטות, תות
 האינטלקטואליים׳ ,הלבטים כשכל ומים, לחם כמו

מותרות...״ הם — צדדיו׳ מכל ,הצדק וראיית
(דבר)

ם ״הימים שוני הרא
ש של ד חו ה
 בית-ספר מנהל הוא טה מוחמר אלמגיד עבד

 בארצו המהומות שפרצו לפני עוד במצרים. יסודי
 בעד מדברות שמילותיו סאטירי שיר וכתב ישב

 אל יוצאים שההמונים ששומעים שעה :עצמן
הע כנגד להפגין כדי במצרים הגדולות הערים

 מאד קשה והשירותים, מוצרי־היסוד מחירי לאת
 משקפות בסאטירה אחדות ששורות מכך להתעלם

 תרגום הנילוס. לארץ שכנה במדינה דומה מצב
 חופשי בתרגום שעבר בשבוע התפרסם השיר

 סמדר ערביים לעניינים הכתבת של לעיברית
:פרי

 אי־אפשר / החודש של הראשונים הימים הוי
 אובל לא / בכנפיכם. צופנים אתם מה לנכא

 אלא-אפ-כן / שבידי המעטות בפרוטות לשמוח
 ישבתי... / דמותן. את שהחליפו בטיח אהיה
 — ומחסיר גורע / ומוחק... מיספרים ,כותב

כיותר... הרע את לעצמי 'ובוחר
 הגבינה מוכר / אות* לחפש כא מאוס קבצן
 :לבני-כיתי אמרתי / דלתי על התדפקו והקצב

 :להם אימרו / עלי ישאלו אם אותי הסתירו
שוב. לכלי הלד

 כדכרים י־ט האם — הגזמתי : תאמר שמא
 ממה אוכל צעיר חמור / להתפאר? כדי אלה

 כוס לכך הוסף / חסדו כרוב לו מעניק שהאל
 ואולי תה... מעט / לגמתי שממנה אחת

 את כה להיטיב כיבר-לחם וחצי / סיגריה
 המוכר הספסר ממני גזל אותם גם אך / נפשי.

כשוק־שחור.
 מוצצים אם נואש תאמר אל — צעיר חמור חוי

 / להקיא עד לסכוא רוצה איכר הרי / דמד את
 תקרא לא אם תבוא ישועתך צעיר, חמור

היום. כל ״חדשות״ לד יטפטפו ולא / עיתונים
 ועוד עצמם לכלכל המצליחים אלפים ייט נכון,

 הגנבים.../ את מכירים בולם גונבים... הם / יותר
 להמוני ומשחיתים — מאחרי־חקלעים פועלים

 / התחנכו שעליהם / הטובים העקרונות את העם
בעיקכותיהם... הולד העם הרי / ? הולכים הם לאן

המישמו) (עד

השבוע פםוקי
 ״תנועת- :רבץ יצחק ראש־הממשלה •
 שבקושי רוכל העונה... מעופות אחד היא ידין
 סופר־ לעשות ומתיימר חנות־מכולת לנהל יכול

מארקט.״
 ״רביו אוזן: אהרון שר־החקלאות •
בטענות.״ אליו לבוא אי־אפשר מכולנו, יותר טרי
כר־ חיים שר־המיסחר־והתעשייה •
כ  את לתפקידו. הוכן לא ״ראש־הממשלה :ל

 זד, ועל בתפקיד, השתפשפות תוך רכש 'נסיונו
משלמים.״ אנו  שיחת־תיאום אחרי אכן אכא ח״כ •
יצחק עד כריתם על פרס שמעון עם

 ולחלק הדוב את לצוד רק נשאר ״עתה :רבץ
עורו.״ את

 על גפן מרק המישמר״ ״על ;*ויד •
התרמית.״ ניסוחי ״אמן :גלילי ייטראל

 לנשיא־ במיכתב־גלוי שמיר משה •
 סוריה כי לך, הידוע :הנשיא ״אדוני : המדינה

?׳׳ אשור היא
 בערב־הראיונות טופז דודו הבדרן •
 על היה רבין ״ראש־הממשלה : ״טנדודו״ שלו
ה התיירות, הדתות, שרי :שרים ארבעה של תקן
התפקי בכל בסדר להיות שרצה כיוון והפנים. סעד
 נתמכי־סעד לתיירים בתי-כנסת לבנות הציע דים,
 ראש־הממשלה, אבל ארעיים. תושבים שהם

התנגד.״
1 3 _ 9^ח7 הזה הווולח


