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 )24 מעמוד (המשך
ו להטריחני עליו כי סבור היה

שנתקבלו. ההחלטות על לי לבשר
 צפוי לא כי ברור, היה ממילא ו•

 הוועד- לישיבת קודם דבר יקרה כי
ו המחרת, ליום שנועדה הפועל
 שתחליט, מה תחליט זו אפילו
הק א׳ ליום עד זמן ישאר עדיין
לשבי שנקבע המועד שהוא רוב,
תה.

 שלי ההסבר מדברי כי סבורני
 כ־ ידי על מוגדר איננו מה לגבי

 תפישתי מהי גם משתמע ״דחוף״,
 ״דחיפות״, :למושו^״דחוף״ שלי

בך אוניברסיטת תשיא אליבא

 בלתי־צסוייה התפתחות היא גוריון,
 של לגופו מיידית תגובה הדורשת

 לי קשה האמת, על אודה עניין.
 דורש שבהם מיקרים הרבה לראות
 תגובות האוניברסיטה נשיא תפקיד

 (בי״ח באישון-לילה כאלה מיידיות
 בתפקיד, עושה שאני החודשים

כזו). שעודדורום לי נזדמנה טרם
העיתו על לי הידוע המעט מן
 שבהר מי כי מבין בהחלט אני נות,

 דחופים למיקרים צפוי זה במיקצוע
דוו בלילה. לילה מדי כמעט כאלה

לש זה של חובתו כך משום קא
ל שדחוף מה אם ושוב שוב קול

הט גם ומצדיק דחוף אכן גביו,
הזולת. רדת
ובארי להגיב, טורח הייתי לא
 כי טבור הייתי אילמלא כזו, כות

 שיש בשאלה זה במיקרה נגעתם
 החד ועקרוני, כללי אינטרס בה
 סיפורכם. עסק שבו העניין מן רג

 וחובותיו זכויותיו מה לציין ראוי
הוא שממנו אזרח, כלפי כתב של

לאבדחציוא גתוח
חשל־ של חמאיירח

 לתקן מבקשת וויויח
 (מוז בשמח שנכתב תת
 ״חעולם אומרים, חם

: >2359 הזח״
 אבר לאהרון שמכרתי נכתב
תמונות. חצירא

דוגר קוראת
גזו׳כדוז לא

תמו שתי לו נתתי למעשה,
 מכרתי, ולא — במתנה נות
שכתבתם. כסי

יחשליס דוגר, ג׳ודי

 אם אשמח תגובה. או מידע מבקש
 הניצוץ תהיה זו שולית פרשה

 בעניין סובסטנטיבי בירור שידליק
 יותר, הרחב במכלול אף ואולי זה,
עיתונאית. אתיקה מהי של

שבע באר גזית, שלמה

דזזמוו־׳ם סו־מד סט׳יק
 שפורסם לזח נגדי מתכון
 (״חעולם זח״ ״וגם כמדור
).2361 חזח״

 צריך חמור, למות לא ״בשביל
 קד אחת,״ פעם דבר מכל לטעום

 היא הפעם אבל שמי. דניאלה בעת
ה היוראות תבשילה. את הקדיחה

 פשוט הן טרטר לסטייק שלה הכנה
 . ממה יד,נד, חמור רק נכונות. לא

!מציעה שהיא
 ביצה, :הדרושים החומרים ואלה
פפרי שחור, פילפל חומץ, חרדל,

 (רויאל). ווסטרשייר ח׳טביס: קה.
 דק: קצוצים הטעם, לפי להוסיף

 פטרד חמוץ, מלפםון זיתים, בצל,
שום. וקורט זיליה

 החלק ביותר: החשוב המרכיב
 בשר של ביותר והמשובח הרך
 ״בשר סתם וטחון,(ולא טרי פילה

לח מיועד באמת זה — טחון״
!). מורים

 תל־אביב שמעוני, ציפי
# • # 

0**11 ה-דדזזו־ים
 ומרגיזים נוגים חרחורים
בלונדון.

 ולומד לארכיטקטורה סטודנט אני
 אני הרביעית. השנה זו בלונדון

 מצערת ידיעה אותה בבהירות זוכר
 מ ארגוב בשגריר ההתנקשות על
 ההפצצות על — העוקבת זו על

ש פה תחילת את שהיוו בלבנת,
 הגליל״. ,שלום מה משום נקרא

 קוקטייל את"אותו זוכר גם אני
 קוקטייל בוקר. באותו שלגמתי

 וחים* חרדה יאוש, של איום־טעם
 עז צורך חש אותו שהלוגם כול,

 לאחור הזמן גלגלי את מייד להזיז
 ששייכת מציאות לאלתר ולמחוק

ביותר. מעוות דפית לעולם ורק אך
מת משומנים גלגליו הזמן, אבל

 קדימה, מסחררת בתאוצה נע מיד,
 דורסנית מאורעות מיסלצת מניע

 כל כמעט ובלעה מעכה שנתצה,
במ ואהבה לגאווה סקור שהיה

דינתנו.
 שבו לארכיטקטורה ביודהספד

 מר בבל כמיגדל נראה לומד אני
 התפוצות, מכל סטודנטים דרני:
 ושניינדשלושה רבים ערבים בולל

 שנות במשך גיוון. לשם אנגלים
 ביני ידידות קישרי נקשרו לימודיי

מעי — ערביים סטודנטים ובין
ל ואיראן מצריים סוריה, ראק.
 בגילויים נתקלתי לא מעולם משל.

 אנסי־שמיים או אגטי-ישראליים
הר — להיפך שהיא. גירסה בכל

 של בקע שנוצר לשימחתי גשתי
 שיצרנו הבדידות בחומת תיקווה

 נבעה הדגשתי סביבנו. ושנוצרה
 וסימסטיה הערכה מגילויי בעיקר

 מדינת כלפי ערבים אותם שהפגינו
ישראל.

ל שהגיעו — לבנון מאורעות
 האכזרי בטבח שפיותם חוסר שיא

 בקע סתמו — הפליטים במחנות
 בדידותנו וחומת זה, נכסף תיקווה

מתמיד. ומסיבית איתנה הפכה
כש בשרי על אף זאת חשתי

 פכי לאסוף למכבסה אתמול ירדתי
 מישפחתי שם יבש. מניקוי נסיים

 את כשאססתי עליהם. רשום היה
 הפוכר לעברי פנה המיכנסיים,

 ריח סמנה שנדף ובציניות, האנגלי
ץ 0מ€1־3.1" :אפר רע, ס ".1(13.1111 ס

 לי גרפה נעימה בלתי צמרמורת
 מישפוד שם את לשנות עז לרצון

תי.
מנ שבכוס, השחור בקפה בהיתי

 העתיד את לגלות נואשות סה
 הבחנתי האפל. הכהה, למסד מבעד

ש וגועלי שחור בוץ במישקע רק
. הקרקעית. על הצטבר

לונדון שריו, איד
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