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 הדגל חורדוג של המרגש הטקס את שראה מי
 אלוני, ראובן של החנוק לקולו בוודאי שם־לב באופירה,

 מאז שהיה ומי אלוני, שולמית חברת־הכנסת של בעלה
 משאדם החבריה שלמה. מרחב על האחראי 1972

 אלוני על דיברו בתל״אביב האחרון בשבוע פגשתי שאותם
 שאלתי ילד. כמו ממש בכה שהוא לי וסיפרו רב, בכבוד

אלוני: ראובן את
 גאו־ הדגל הורד כאשר הרגשת כיצד •

?פירה
 הרבה של תיקווה והרבה חלופות הרבה איך הרגשתי

 שיבואו המצרים אם בספק אני נגוזו. ושלי, טובים, אנשים
 פיתוח על לשמור מסוגלים יהיו או ירצו לאופירה

עצוב. וזה מידבר, ויהיה יחזור שהמקום פוחד אני המקום.
 יהיה גדולות. תוכניות והכינה תיבננה ישראל ממשלת

 בחולות, מתכסה כולו המקום את לראות מאוד עצוב
מעולם. קודם שם היינו לא כאילו
עכשיו? לעשות עומד אתה מה +
 כרגיל, לתפקד ממשיך אני 1982 באפריל 26ה־ עד

ממש. האחרון הרגע עד ואלבומים, חוברות מוציא
 או שלמה ממרחב ככר נפרדת האם •

 לפני אחרון לביקור לכוא מתכוון עדיין שאתה
? הסוף

 לא ואני הדגל, הורדת את לראות מאוד לי קשה היה
שוב. שכזאת לחוויה מתגעגע שאני חושב

ארגנ של קטנה, ארגנטינית מושבה ישנה בישראל
 אן פה גרים שהם מכיוון גולים, עצמם המכנים טינים
 הגנרלים עליית בעיקבות גלו שממנה בארגנטינה, ליבם

שארגנ אחרי ניצחון מסיבות יזמו מהם כמה לשילטון.
 בשם לאיים קראו הבריטים פוקלנד. לאיי פלשה טינה

 יש שבו סקוטי ארץ חבל להם הזכירו שהם משום זה,
 ?).21:אל13ג1>1( פוקלנד השם את הנושאת מלכותית טירה

 לצורך איתי לשוחח מה״גולים״ איש לשכנע הצלחתי לא
 כהן, רודולפו המלונות למנהל פניתי לכן בעיתון. פירסום

 שאלתי כגולה. עצמו רואה ושאינו ארגנטינה, יוצא שהוא
כהן: רודולפו את

 פוק־ לאיי יחסר מהו כארגנטיני־לשעכר, •
ץ לנד

 לראש לי הכניסו הם בבית־הספר, קטן ילד הייתי מאז
 המלבי־ ,בארגנטינה מכונים שהם כפי או. פוקלנד, שאיי
 מלמדים הם לארגנטינה. ושייכים מארגנטינה חלק הם נאם,

 שייכים מלבינאס הבינלאומי, החוק שעל-פי בבתי־ספר
 הצבא אחד ושיום אותם׳ גזלו ושהבריטים לארגנטינה
אותם. ישחרר הארגנטיני

 חשיבותם מהי בארגנטינה מלמדים האם •
ץ האיים של

 שייכים שהם משום רק חשובים שהאיים מלמדים הם
 שדגים מלמדים גם הם נפט. שם אין הרי — לארגנטינה

שמן. מהם להפיק כדי הגדולים הלווייתנים את שם
ל ארגנטינה לפלישת שלך היחס מהו •
? איים

 כישראלי אז ישראלי. אלא ארגנטיני, לא אני כל קודם
 הלורד הבריטי, שר־החוץ את הפילה שהפלישה שמח אני

 מאוד שמח אני כארגנטיגי אותו. סובל לא אני קרינגטון.
 לארגנטינה שייכים הם שלדעתי מכיוון האיים את שכבשו

לבריטניה. ולא
 אה שם אין בריטים, הם האיים תושבי •

.בריטים 1600 רק אחד, ארגנטיני . .
 לאף נתנו לא 1840 מאז כי ארגנטינים שם אין

 יש שבאנטרטיקה עובדה למלבינאם. להתקרב ארגנטיני
ארגנטינים.

 חורמה במילחמת יוצא בגין, מנחם ראש-חממשלה,
 ראש• בפרט• ו״קול־ישראל" בכלל, רשות־השידור נגד

ה חטיבת של הדיווח מאופן מרוצה אינה הממשלה
 היושב שהעם כך על כועס הוא הרדיו. של חדשות

 מכתבי ונכונים אמינים דיווחים לשמוע נאלץ בציון
 עומד החדשות חטיבת בראש הרדיו. של החדשות
 הלפרין, רחל של בנה הוא הלפרין הלפרין. עימנואל

 המיש- לייחוס קשר כל בלי בגין. של האהובה אחותו
 עיתונאי שהוא הלפרין, אומר מה לדעת ביקשתי פחתי,
 שאלתי ראש־הממשלה. של מיתקפתו על ומתימן, רציני

הלפרין: עימנואל את
 של החריפה התקפתו על תגובתך מהי •

ברדיו? החדשות חטיבת נגד ראש־הממשלה
הזאת. השאלה על לו לענות יכול איני

זאת אוסרת השידור רשות האם ? מדוע +
ז עליד

 בלתי מאוד המצב כל עדין. מאוד במצב אני לא.
 ראש־ הזאת. השאלה על לד לענות יכול איני לי. נעים

לדבר. יכול איני דודי. הוא הממשלה


