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או והמכירים רביו לזוג באמת המקורבים
 על ולהצביע לתאר יכולים מקרוב, תם

 השנים כל הקיימים ההדדית התלות יחסי
השניים. בין

חש חשיפת בעקבות כאשר כך, משום
 בוושינגטון, חוקי הבלתי הדולרים בון

 והיה רעייתו לימין רבץ יצחק התייצב
 זו היתר, לא באשמה, עמה יחד לשאת מוכן

הבריות. עיני את לסבר שנועדה ג׳סטה

בני והשתתף, פקודה שהפר אחרי צה״ל
הפלמ״ח. במיצעד מפורש, לאיסור גוד

 להוכיח כדי כאילו תקופה, אותה מאז
 לו במגיע ולזכות להתקדם מסוגל שרבץ

 פעלה ושונאיו, יריביו של וחמתם אפם על
שלו. הקאריירד, לקידום במרץ לאה

 מעין בה התפתחה השנים במרוצת
 מפני בעלה על להגן חייבת שהיא פוביה

 וזוממים לו האורבים הרבים השונאים
להבין יכולתה מאי כתוצאה להכשילו.
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 לאה לפרשת הקדיש וב־התפוצה, הקהירי השבועוןסאעה אתו
שערו שפירושה ״פדיחה״, הכותרת תחת ידיעה רבין

 בה ומתוארת הזה, בהעולם ״תשקיף״ למדור המקביל במדור התפרסמה הידיעה רייה.
למדי. אוביקטיבית בצורה בוושינגטון רביו לאה שהחזיקה הסודי החשבון פרשת

 ליצחק היתה לא מעשי, שבאופן למרות
 הממון לעסקי נגיעה כל מעולם כמעט רבץ
 להבדיל יוכל בקושי (״הוא המשפחה, של
 לירה,״ חצי של לזו לירה של מטבע בין

 טבעי זה היה ממקורביו) אחד עליו אמר
כך. ינהג שהוא לגביו מאליו ומובן

התנהגות
כפייתית

 מדוע לעולם כנראה יידע לא יש
 בפרשת שנהגה כפי רבין לאה נהגה 1\

ניס בוושינגטון. שלה הדולרים חשבון
ה שנחשפה אחרי שלה, ההצטדקות יונות

 לא והזנחה שיבחה זו היתה כי פרשה,
בית־חמשפט. של דעתו על גם התקבלו
בפסק־ לווץ דב המחוזי השופט קבע

הנאש כאילו הטענה את לקבל ״אין :דינו
 הבלתי־ למשמעות מודעת היתד, לא מת

 להיות אמור אזרח כל מעשיה. של חוקית
 מי וכמר, כמה אחת ועל זאת ומבין רגיש

 על המופקד האדם של במחיצתו שמצוי
בכללותה.״ הממשלה מדיניות ביצוע
ה לד,ץת היה יכול מד, הזנחה, לא אם
 רבין לאד. של זה שטות למעשר, גורם

 הקאריירד, על הגולל את זמנית שסתם
 י בעלה של הציבורית

בב הוא זו שאלד, על להשיב נסיון כל
שהשא מכיוון אולם בילבד. ניחוש חינת
 של הרשעתה אחרי גם מציקות גותרו לות
 בני של מכריהם מנסים בדין, רבץ לאה
תשובות. להן למצוא הזוג

 החשבונות בנושא פעלה רבין ״לאד,
 אחד אומר כפייתית,״ בצורר, בוושינגטון
 לחומרה מודעת היתד, ״היא ההסברים.
אחרת. לנהוג יכלה לא אולם זה, שבמעשה

 יצליחו לא שמעולם שסברה מפני לא
 שלא מפני או הסודי, החשבון את לגלות

 בראש־ד,ממשלה. לגעת שיעזו האמינה
 לה דרוש היה בחו״ל הדולרים חשבון
 ביט־ לסיפוק כאמצעי פסיכולוגי, כצורך

חון־עצמי.״
לאד, חיתד, המשותפים חייהם כל במשך

 למרות קיפוח. של חזקה בתחושה רבץ
 לשלבים שהגיע אדם של אשתו שהיתה

 בגיל שלו הקאריירה של ביותר הגבוהים
 ההרגשה תמיד לה היתד, יחסית, צעיר
 היא לו. המגיע את מקבל אינו שהוא
 מתחילת רבץ יצחק את העריצה עצמה

 יוצא- שהוא תמיד האמינה היא היכרותם.
 התחומים• בכל גאון דופן,

 ניצבו שלו הקאריירה כל שלאורך אלא
 רבים חיצוניים מיכשולים רביו יצחק בפני

 היה תחילה עליהם. להתגבר עליו שהיה
ב קידומו את -שחסם בן־גוריון דוד זה
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 את לשפוט מסוגלים האחרים אין כיצד
 ראתה היא כמותה, ולהעריכו רביו יצחק
 דעתו על חלק או לו שהתנגד מי בכל

אישי. שונא
 יצחק של הפוליטיים יריביו נראו כך
ה גם הפכה וכך בשונאים בעיניה רבץ

 לשונאת מעשיו, את שביקרה עיתונות,
ש כאשר שגם אופייני רק זה היה רבין.

 לא הנאשמים, ספסל על השבוע שבהי
ש -שמה מההרגשה רבץ לאה השתחררה

 בגלל אלא באשמתה נגרם לא לה קרה
בעלה. ואל אליה השנאה

 ספסל על להישאר כשנאלצה בהפסקה,
 -שהשופט בעת כשעה במשך הנאשמים

 רבין לאה סקרה גזר־דינו, את לנסח יצא
 באולם, שנכחו העתונאים עשרים את

 בך דליה עורכת־הדין לבתה, בקול העירה
 שהם איך ״תראי לידה: -שישבה ארצי,

אותנו.״ שונאים
 רבץ ללאה היו שלא לומר קשה
 אמצעי- בעצמה לפתח טובות סיבות

 בהתנכלויות לה -שנראה מר, נגד התגוננות
 זה מסוג התנכלויות לבעלה. בלתי־פוסקות

 ציבורית אישיות כל -של מנת־חלקה הם
 אלא הזרקורים. לאור עצמה את החושפת

 אישית. בצורה זאת קיבלה רבץ שלאה
 שאמרה המפורסם המ-שפט עדיין זכור
 מסיור בעלה עם שחזרה אחרי כשנה, לפני

 לא דבר ״שום :בארצות־הברית ממלכתי
 הגדול האוייב תישאר העיתונות — יעזור

שלנו.״
 בקירבו המפתח -שאדם הוא טבעי רק

 של עמוקה תחושה ארוכה תקופה במשך
 מבקש, מתמדת, להתגוננות וצורך קיפוח

 עצמו את לפצות כפייתית, בצורה לעיתים
 בצמרת. נמצא כשהוא גם ביטחון, ולמצוא

שהח בכסף הבטחון את חיפשה רבין לאה
 לפני ספורים ימים מכבר, לא בחו״ל. זיקה

 היא בוושינגטון, החשבון פרשת -שנחשפה
 בפניהם הציגה כאשר ידידיה את הדהימה

 האחרון בביקורה שרכשה חדשה שמלה
 אלף לי עלתה ״היא :בארצות־הבריית

שה מבלי כלאחר־יד הפליטה דולר,״
אלה. לדבריה להתייחס כיצד ידעו שומעים
 קיים שהיה הזה העמוק והצורך ייתכן

ירי מפני עליו ולסוכך יצחק על להגן בה,
 בעניינים אותו מלהטריד ולהימנע ביו,

 להתנהגות אותה שהביא הוא פרוזאיים,
ה ״לנפילתה שגרמה ראציונאלית הבלתי

ש כפי מעמדה,״ רום מפיסגת מסחררת
לווין. השופט זאת הגדיר
 של ללב והנוגע הפאתטי ההיבט זה היה

 בעלה על להגן בניסיונה כיצד — הפרשה
 חיבוק רבין לאה אותו חיבקה ולקדמו,

דוב. של

במדינה
העולם. ברחבי הפלסטיניים

 יאסר שהעניק מייוחד, ראיון זה היה
 שי• האמריקאי העיתון לכתבת עראפאת

 טמונה היתד, חשיבותו ניוז. דיילי קאנו
ה החשובה ההתבטאות זאת שהיתר, בכך
ה המועצה מאז עראפאת של שונהרא

בקאהיר. הפלסטינית לאומית
 הפעילים ובעיקר — בעולם המומחים
המוע החלטות כי ידעו — הפלסטיניים

 רבים. לפירושים ניתנות הקאהירית צה
 ערא־ להן שייתן לפרשנות המתינו כן על

 הפירוש את מגלה זה ראיון עצמו. •פאת
 את מעתה המחייב עראפאת, של המוסמך
אנשיו.

ה ה-שטחים בתוך ומתקדמים דמוקרטיים
 להם.׳ ומחוצה כבושים

 שעבר בשבוע שמסר להצהרה ״בניגוד
המדי המחלקה ראש אל־קאדומי, פארוק

 כאילו א-ש״ף, -של הרדיקלים ואחד נית
 רק״ח, עם פגישות רק זו הגדרה כוללת
 קבוצה ,כל כוללת •שהיא עראפאת הבהיר

 פלסטיניות.׳ בזכויות המכירה ישראלית
 המועצה את בפירוש בכך כלל ״הוא

 (ישראלי־פלסטיני), שלום למען הישראלית
ישרא אישי־שילטון של מכובדת קבוצה

 אישי־ עם שנפגשו ל-שעבר, בכירים ליים
 -שהוא קאדומי, כי ברור בכירים. אש״ף

אלה.״ מגעים לנתק מנסה מארכסיסט,

בית־המישפט מאולם יוצא ידץ
— יחסי־ציבור

ככית־המישפט וגולדנברג לבים אבנרי, זיכרוני,
האמת חקר ולא —

ה העיתון ״לגיטימיות״. לרכוש
 בכותרת: הידיעה את הכתיר אמריקאי

 ואכן, עראפאת.״ מכריז טרור, עוד ״לא
 א-ש״ף יחדול מעתה כי הכריז עראפאת

 מכלל הוציא הוא הטרור. פעולות מכל
 הכבושים. בשטחים פעולות־התנגדות זד,

 העבר,״ נחלת הוא השחור ״ד,ספטמבר
עראפאת. אמר

 סובבו עראפאת של דבריו עיקר אך
ה כותבת ״לגיטימיות״. המילה סביב

 היתד, כולו הראיון ״מטרת מראיינת:
 על־ידי שהוגדרו שהפלסטינים, להראות
 ב־ פתחו בינלאומיים, כפדשעים אויביהם

 לרכוש כדי מרחיק־לכת דיפלומטי מיבצע
פלס מדינה להקמת כהכנה מכובדות,

 כי בראיון הצהיר עצמו עראפאת טינית.״
 לרכוש הוא כעת שלו העיקרי היעד

 את שיבח הוא בינלאומית״. ״לגיטימיות
האו״ם. החלטות
הראיון: •של ביותר החשוב הקטע

 אחרת חשובה שתוצאה אמר ״עראפאת
 היתד, הפלסטינית) (הלאומית המועצה של

,יהודים עם למגעים רשמי אישור מתן

מישפט
ל ב טי ס ש פ די
 הבנק עם קנונייה עשה ״ידין

זיכרוני אמנון טען האמריקאי:״
 תמיר שמואל עורך־הדין הכריז ״קנוניה,״

ב אבן־שושן במילון ״מוגדרת בפאתוס,
שופט־ד,ש גור.״ במילון גם וכך רמאות,

 ואמר שיסעו •שפירא, חיים הראשי, לום
 מודרני.״ במילון יסתכל שאדוני ״כדאי :לו

 מני אחת היתד, השופט של זו הערתו
 ש-שרר המתח את להפיג שסייעו רבות

 ארבעה במירוץ כמו התנהלו, שבו באולם
 ד,מיש־ חוק־לשון־הרע. -שעניינם מישפטים

 שמואל שהגיש קובלנה היה הראשון פט
ש קובלנה השני, ;אבנרי אורי נגד תמיר

 הפרופסור נגד העבודה מיפלגת הגישה
 ברשימת שניים מיספר רובינשטיין, אמנון
 והרביעי השלישי ידין! יגאל אחרי ד״יש
 נגד ידין הפרופסור של קובלנות על נסבו
לביב. ויגאל אבירי אורי
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