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 )24 מעמוד (המשך
שה תדע, הישראלי שדעת־הקהל

רו במישטרים הישראלית תמיכה
 היא אמריקה־הדרומית של דניים
אנטי במישטרים תמיכה בעצם

 נגד הפועלים רצחניים, שמיים,
האנושות. של האלמנטרים הערכים
 מה לתאר יוכלו דוגמות כמד.

 בארגנטינה אלה: מישטרים טיב
 של מדיניות מחזק הישראלי הנשק
 האוב- נגד המופנית וטרור דיכוי
 בחורים ובתוכם האזרחית, לוטיה

ו נעצרו מיקרים, שבכמה יהודים,
 ב- יהודים. היותם בגלל רק עונו

ישר צבאים מדריכים אל-סלוודור
 של הברוטלי בדיכוי ומסייעים אלים
קו יחידת קיימת בגווטמלה העם.
 שתפקידה קאיבילס, הקרויה מנדו
 נשים ילדים, קר בדם לרצוח הוא

 לזרוע כדי חפינדמפשע, ואיברים
 אותם מטיס הצבא וטרור. פחד

 ינואר בסוף ערבה. במטוסי לכפרים
 לשטח חדרו הקאיבילם השנה,

 ורצחו הפליטים, למחנות מכסיקאי,
 הוכח מגווטמלה. שברחו פליטים
גליל. רובי בעזרת זאת שביצעו

וכיהודים, כדרוס-אמריקאים
 של הצודק המאבק עם מזדהים אנו

 אנו לכן לחרותם. הנלחמים העמים
 הישראלית לדעודהקהל קוראים
 למיש- מישלוחי־נשק נגד לפעול
 דרום־אפריקה, כמו גזעניים טרים

ארגנ כמו אנטי־שמיים למישטרים
 גוו- כמו רצחניים למישטרים טינה,
ואל־סלוודור. טמלה

 חמור נזק גורמת זאת מדיניות
ומעמי הדרומית אמריקה ליהודי

 שישראל התדמית את בספק, דה
 יהדות כשומרת לעצמה, מדביקה
העולם.

של מבסיקאי ״אירמן
מכסיקו עצמאיים״, יהודים

 גילוי־ בעלי של כתובתם •
זה: דעת
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 חקדם־אירוויזיוו חשוב לא
שבלב. מת העיקר —

 צודק. לא ממש היה זה הפעם
 ארזי, לירדנה הגיעו הנקודות כל

 והקול המרשימה ההופעה בעלת
 ,י הנהדר.

אילו ברור. זה טעו, השופטים

ארזי זמרת
טעו השופטים

 היא לאירוויזיון, אותה שולחים היו
המקו באחד זוכה בוודאי היתד,
הראשונים. מות

 שאצל העיקר ירדנה. דבר, אין
.1 מם׳ תמיד תהיי את מעריצייך

בני־ברק ניסן, צפי

ע ס מדו ת ר ר  הו
חי הי או ג ד ד □

הכהן קורא
שתיים או מילה מפליט

 להגיב מבקש חכחן דויד
 עימו שנערך חראיון על

):2373 הזה״ (״העולם
 אני פנים־אל-פנים בשיחה •

 שאינם מישפט או מילה מפליט
 לא מבקש ואני בדפוס, מקובלים

 לפחות פעמיים והנה, זאת. לכתוב
 מישפט או חריף ביטוי פורסם
 לפרסמו, שלא הדגשתי שעליו
 מפי בתוספת פירסמה ישי ושרית

להצ יש — תכתבי״ אל זה ״את
בקשתי. מילאה שלא טער
 הוסיפה ישי ששרית מניות •

 שלא שלי׳ מישפחתולוגיים פרטים
 בנותיי שתי את —בשיחתנו נבללו

כבר (שתיהן בעליהן ואת הנשואות
 אוניברסיטת בוגר יחזקאל, בני את להכליל גם מגיע — סבתות)

 הסמול קאונטרי־קלוב בית-מלון ומנהל ובמלונאות בכלכלה קורנל
 רופין ארתור של נכדה שהיא שולמית, רעייתו ואת לתל-אביב
 בדיוק איני !קרובי-מישפחה של עניין ובאותו הראשונים. מנישואיו

 כלומר: אבי, של הבכור האח הוא יצחק, סבו, רבין. יצחק של דודו
זה. דודי בת היא רבין, יצחק של אמו רוזה, דודי:
 בשורות כתוב כך — שנולדתי דפוס טעות אלא זו אין •

.1897 הוא הנכון התאריך .1988 בשנת — הכתבה של הראשונה
 מקומות בכמה מחטיאות בטקסט הקטנות הדפום אותיות גם •

 כשהן לזו זו מאוד הקרונות ״ת״, במקום ״ה״ באות התוכן את
זעיר. בדפוס

 שהודפס, כפי טוב״ יותר ״תהיה הופיין) עם (בשיחה :לדוגמה
ה במקום י ח בשיחה. שנאמר כפי טוב, יותר ת
 צריך האנושות״. של 6096 היה ״באסיה נוספת: דוגמה או

ה להיות: האנושות. של 6096 חי
 מדוע תורכי״. כחייל ״הכהן היא: תצלומי תחת הכתובת •

 סגד — קצין אלא כחייל לא תצלומי זד. בדרגה? אותי הורדתם
 הנוספת השנייה, לשורה הקשר כאן מה להבין איך גם מישנה.

 בראיון. הוזכר אמנם ניבסון לי״. מנדנד היה ״ניכסץ :התצלום תחת
 באותם — וניכסון גאנה, עצמאות בחגיגות נציג־ד,מדינה כשהייתי

 באותה האמריקאי הנציג היה — ארצות־הברית נשיא סגן ימים
 משוחח היה אכן. במלון. סמוכים בחדרים והתגוררנו הזדמנות,

 לא אבל ,1956 מילחמת אחרי מסיני הנסיגה בעיית על איתי
כביכול. שלי ״טאחב״ שהוא התפארתי

 ש״נב־ עיר של מפקד הראשונה העולם במלחמת הייתי לא •
 היו תושביה שמרבית תורכית, עיירה אלא תורכים, על-ידי בשה״
 לתורכים שקדמו היוונים צאצאי יתכן — תורכיה תושבי יוונים

 ״ספר אותו ומגדירה לספר, עת ספרי את קראה ישי שרית באיזור.
בוז שסיפרתי מה את משבשת היא למה אז כרומן״. הנקרא מרתק
 שבאה וההצעה ,1927ב־ בונה סולל פעולות הפסקת בעניין •
 בנק (כיום אנגלו־פלשתינה בנק מנהל סגן תפקיד לקבל לפניי

 כפי קלרמן, היה לא לגימלאות שיצא המנהל בחיפה: לאומי)
 היה לא שמו שנתמנה החדש והמנהל קייזרסן, אלא בטקסט, שכתוב

נתנזון. אלא נתן,
— לתל־אביב עבר לא המרכז בונה, סולל של חידושו עם •

 סרגולין ששמואל מכיוון בחיפה, נקבע אלא — אצלכם שתב כפי
שלנו. היתה בונה סולל לחידוש והיוזמה בחיפה, נותרנו ואנוכי
בכדורגל. אלא בכדורסל שיחקנו לא ימים באותם בגימנסיה •

כדורסל? לשחק אז ידע מי
 ״לא בראיון: מצוטט אני אן־לאי צ׳ו עם שלי השיחה על •

 וסותר אבסורד זה לרוסים״. מתקרבת (סין) שהיא לדעת יכולתי
ת :להיות צריך הסיפור. כל את ק ח ר ת מהדוסים. מ

 היא הרצה, שלאחר בבוקר ארלוזורוב, סימה עם בשיחה •
 שהיו במפורש סיפרה היא סטבסקי. את שזיהתה לנו סיפרה לא

 לאחר ירה. והגבוה נמוך. יאחד גבוה אחד — יהודים שני אלה
 את זיהתה המישטרה, מטעם במיסדר לזהות נקראה כאשר מכן,

סטבסקי.
 ״ברפ״י כי אמרתי לא נבון, יצחק הנשיא על השיחה בפרסי •

 לבן־גוריון הצטרף נבון אמנם, בן־גוריון״. של מזכירו היה הוא
 כמה היה זה לפני אולם חבר-כנסת. אז היה ונבון לרפ״י, כשפרשו

 בן־גוריון כאשר בן־גוריון, של סודו ואיש ונאמנו מזכירו שנים
 היתה ההדגשה נבון, הנשיא את הללתי כאשר ראש־ממשלה. היה
 אלא העם״, את ללכד שהצליח היחיד הנשיא ״שהוא כך על לא

 על שעלתה בהצלחה ולמופת, לדוגמה תפקידו את ממלא שהוא
 הציבורית פעולותיו שנות שכל בעובדה בהתחשב — קודמיו כל

 מנהיג בראשות היא וכשהממשלה העבודה בסיפלגת עברו ובכנסת
דומה. במיבחן עמדו לא בנשיאות קודמיו בגין. מנחם חרות

 וחברי הוגן זד, שאין ישי, לשרית להעיר רוצה אני ולבסוף,
 ולאריאל בגין ולמנחם למילחמת־ד,לבנון יחסי על מסתמכת שהיא
 שהדברים מזכירה ואינה מפרסם, שאני יומן דפי מתוך שרון

דבר. בעתץ מודפסים
חיפה הכהן, דוד

ך&רסוות את שנא

 את לבטל מציע הקורא
צי ומוצא הרבנות מוסד

אבות. בפרקי דוקים
 הארץ להתהפך, יכול העולם

ה המילחמה, באש להישרף יכולה
 — הרגל את לפשוט יכולה מדינה

 הציבורית תשומת-הלב את אד
 ״מיהו דתי. עניין איזה תמיד גונב

תק בשבת, טל אד טיסות יהודי,״
 קצרה היריעה לישיבות... ציבים
הכל. את מלרשום מתעייפת והיד

ה של רוגזם עלינו קפץ עכשיו
 בכלל צריך מי הראשיים. רבנים

 שהכנסת מוטב הזה? העניין את
 המת־ הדו־ראשי המוסד את תבטל
צו מרגישים המאמינים אם קוטט.

 — הרבנות בקיום עז נפשי רך
 (אגודה עמותה לעצמם שיקימו

לפרנ בעצמם שידאגו עות׳מנית),
 לעם ושיניחו שלהם, הרועים סת

בשקט. ישראל
מק בטוח, אני הישראלים, רוב
 (פירקי שמעיה של עצתו את בלים

 המלאכה את ״אהוב : )10 א׳ אבות,
א נ ש ״ את ו . ת ו נ ב ר ה

חדרה נאמן, יוסי
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