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חשאי ״ב ח
נגדו גם

 על הפולני הכובע בוער לרוסים
 באפ־ ניחרכים והאחוריים הראש

 לדמשק הדרך בקיצור, גניסתאן.
פנויה.

 ראש־ להיות אינה החוכמה
ב עיקבות להשאיר אלא ממשלה׳

 שנד, 29 חיכיתי לא היסטוריה.
 אני מבן־גוריון. פחות להיות כדי

 התפתיתי מסויים שברגע מודה,
 את שהביא ״האיש של לתסריט
 רגע רק היה זד, אבל השלום״.

 עם נולדתי לא אני חולשה. של
בפה. עלה־זית

 יותר לי יש צבאיים 'כישורים
 חש אני ממנו פחות ולא מב״ג,

 צריך כנפי־ד,היסטוריה. משק את
 פיקוד ההכנות. את ולסיים להזדרז

 רמטכ״ל וממושמע, מלוכד צה״ל
 והעיקר, ויכוחים, אוהב שלא

באופן הנשלטת מערכת־ביטחון

מודעי שר ברמן שר
בסידרה הבא הפרק

 והחידקל, הפרת צפונה הדשנה,
 וקדמה האין־סופי הים מערבה

 !בארות־הנפט של תימרוית־עשן
ו מתחלפת התמונה פיתאום, אך

 101 בעלת מיפלצת עיני לנגד
 טנק של בגודל ראש כל ראשים,

 קרה זיעה מתקדמים... הם והנד,
מוות. צינת חיש אני אותי, מכסה

 רבי של בקולו שמעתי לא למה
 יוצלח, לא שהוא נכון שימחהו

נכשל. לא לעולם הוא אבל
רמת־השרון מרום, צבי

ש שת!*ווד פר
:מגיבים קוראים

 משה זד היה טועה, איני אם
ה ״כאן אמר: אשר המנוח סנה

 את הרם — תקפים אינם נימוקים
 זד, חכם במישפט נזכרתי הקול!״

הופעו את ושמעתי ראיתי כאשר
 יצחק השר של האחרונות תיו

 מי את בכלי־התיקשורת. מודעי
 לא הוא מי ואת חירף, לא הוא

 היועץ ואת המישטרה את גידף:
 ברמן השר חברו את המישפטי,

 כל נגד אך חשאי. הח״כ ואת
 סירב. בגין העובדה: עומדת אלה

תל־אביב מתים, קדרה ו מדת כשר־האנרגיה. אותו ■למנות

 נוכל, הוא ברמן יצחק השר האם
 מודעי השר האם ורמאיי שפל
 לאיש־ וזקוק בנפשו מעורער הוא

בסידרה הבא בפרק על־כך פחי
ירושלים אהרזני, דגיבועות.

ה נלר1ח ב ש ח מ ל
לעתי ביחס שאלה סימגי

 מדי־ של הדמוקרטי דה
ומוסריותח. נת״ישראל

 נסגרה ראשון, בצעד בתהילה,
 ׳והפרופסור ביר־זית, אוניברסיטת

 לכולם דודיע מילסון, מר לדיכוי,
 מעט צל. נותן קטן שיח גם כי

ה לדמוקרטיה בהצדעה אחר־כך,
 אל־פג׳ר עיתון נסגר ישראלית,

 אלפי מאות של פיותיהם ועימו
הכבושים. בשטחים פלסטינים

ב המהומות החריפו במקביל,
 אלה של מצהלותיהם לקול ימית,

 המדינה. את להנהיג המתיימרים
 רמת את סיפחו לקינוח ׳כמעט
הכבושה. הגולן

 למדורה׳ שמן להוסיף כדי ׳וכאילו
בקמ ההתרחשויות לכותרות עלו
ה התגלה שבהן הירושלמי, פוס
והדרו. כבודו במלוא הקיצוני ימין

 העם? מכך ללמוד צריך ומה
 המופלאה העובדה מלבד — כלום

אי ומלומדים משכילים אנשים כי
 אנשים -יש וכי תרבותיים, תמיד נם

 מבחינה נכים שדם אינטליגנטיים
מוסרית.

למחשבה. חומר הנה,
ירושלים טוב, סמדר

• • •

*מדקת ?׳ועולס טעות
 הקורא שמצא מה

ג״מעריב״.
בעמדות ידוע אינו ד,צהרון

מכחכים
 )14 מעמוד (המשך

 ז׳ים־ קרטר, נגדנו. היה העולם כל
לא? ומי קרייסקי קר,

 ושר־ההיסטוריה, השם בעזרת אך
 ה־ העבד בכולם. היתה יד־הגורל

 מעלה. של במדיניות עוסק גובי
 סולקו. ורודף־הבצע הבוטנים מגדל
 לראות זכה לא אפילו המיסכן דיין
 א40ך! )3:>11:)1־31 בגדולתה! ימית את

בפוליטיקה. לא אך לחרקות, חוזר

בממשלה המוזרות״ ״הקואליציות לנוכח
 וכיצד מתי יכריע בגין

ימית מתיישבי יפונו
 ומתנגדי ימית״ בחבל נשק אחר לבית מבית יסודי חיפוש לעשות ,יש :הכריז לוי דוד השר

מעמדתך״ בך תחזור ואז פינה כל לסקור ,בוא :הגיבו הנסיגה
וקסמן יוסף מאת

 אתמול שהתהוו דמוזרות" בין״הקואליציות הקרוכים כימים להכריע יצמיד בגין, מנחם הממשלה, ראש
 יהסי ינוכה — הממיצלה החליטה שאתמול לאחר — זאת כימית. המצב רקע על — ממשלתו שרי כקרב
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 התושבים כל את לפנות עדיף וכי כימית החדשים״ ה״מתיישכים את ולהוציא למהר שאין הגורסת שתן,
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 האזרחית... ד,זרוע על-ידי מוחלט
המילחמתית.

 לי. נשארה אחת מתלבטות רק
 רוח־ עלי ביחד, כאשר לפעמים,

 כנפי- על אותי ומרוממת אלוהים
 ׳שלי ד,נץ בעיני הוזה אני נשרים,

גושן ארץ נגבד, מרהיב־עין: מחזה

ע ט 4.1.1אע1 מ״מעריב״, ק
במאסר 31

 להתייצב מישהו דעז סוף־סוף
 חטטני של המלוכלכת המערכת נגד

ל היורדים ׳והעיתונות הפוליטיקה
שם. בעל איש כל נפש

!מודעי יצחק לשר הכבוד בל
חיפה קלצ׳ר, חיים

 בימית, המתנחלים כלפי עדינות
 פרויידיאנית מטעות כתוצאה אולם

 לאן דעתו, נחשפה המדפיס של
 (ראה ימית אנשי את לשלוח יש

גלופה).
 תל־אביב קדר, אדם

)18 בעמוד (המשך
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