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 דפנה של סקופ פירסמנו שעבר בשבוע
 אמריקאית, דיפלומטית במסיבה נכחה היא ברק.
 יצחק של סודית לשיחה הקשיבה בחושה ושם,

 שלום, אברהם המודח, ראש־השב״ב עם שמיר
 אף ולראיה: אליה לב שם לא מלבדה שאיש
כך. על דיווח לא אחד עיתון

 נקדימון שלמה פירסם ימים במה כעבור
 פרשת־ על גדולה כתבה אחרונות בידיעות
 שערך ״בקבלת־פנים כתב; השאר ובין השב׳־כ,

 תומס האמריקאי, השגריר שעבר השבוע בסוף
 ניגש ארצו, של תג־העצמאות לרגל פיקרינג,

 התלחשו אחר־כך אותו. וחיבק לשמיר שלום
דקות.״ כמה השניים
 במסיבה, כלל היה שלא נקדימון, שידידי חבל

 הזה. המעניין המידע את לקח מניין לציין שכח
לעצמו. זאת להרשות יכול הוא

 שעבר בשבוע זה בשטח חל מסויים שיפור
 ברצח החשודה יזראלוב, גיתית פרשת לגבי

 בידי שהיה היחידי החומר ברמת־גן. באגם בעלה
 מלפני הזה העולם כתבת היה ישראל עיתוני כל
 את העתיקו העיתונים כל כמעט שנים. 12

 לטרוח מבלי אף במילר״ מילה הזאת הכתבה
 או מילה להחליף או הקטעים סדר את לשנות
 מי לפחות, ציינו, העיתונים כל אבל שתיים.

העולם של הוא החומר כי כהצנעה, ומי בהבלטה
 מודעיהזה.

ספרדי היה
 העולם גליון הופע שנה 25 לפני השבוע

אגורה. 60 ושעלה ,1243 המיספר את שנשא הזה
 בד דויד של תצלום הופיע הקידמי השער על
 היו הימים בטיל. שהסתכלו פרס, ושימעון גוריון

 בעיקבות הממשלה התפטרות בגלל בחירות, ימי
 גדול ברעש לפתע שנחשף הטיל, פרשת־לבון.

תעלול־בחירות. היה — 2 שביט לו קראו —
 אני כך בשל לא אך
 אלא הגליון, את מציין
 מודעה־בתשלום בשל

בו. שהופיעה
מודעת־ זאת היתה
 המיפלגה מטעם בחירות

זמן־ שנוסדה הליברלית,
אי־ על״ידי מד,.;לפני־כן

 הכלליים .הציונים :מור
הפרוגרסי־ והמיפלגה

 שהוכנה זו, במודעה בית.
 העולם עבור, במיוחד

 שלושה הוצגו הזה,
ל־ שהצטרפו צעיריה

לש־ ושנועדו מיפלגה,
לאחרים, מופת מש

 צעיר היה מהם אחד
 יצחק בשם בלתי־ידוע

מודעי.
במודעה: עליו נאמר ובך

השיחרור, במילחמת גדוד מפקד מודעי, יצחק
 המישלחת יושב־ראש הספרדית) העדה (בן

 הישראלית- שביתת־הנשק בוועדות הישראלית
 צבאי נספח סגן והישראלית־לבנונית, סורית

 ומהנדס הטכניון בוגר בלונדון. ישראל בשגרירות
למיפלגה. הצעירים מהמצטרפים הוא פז, חברת

 השונות שהמיפלגות האמנתי ״בתחילה
 ואמונתן אידיאולוגיות מיסגרות מהוות במדינה
 מר מצהיר שלהן," הביצוע דרכי את קובעת
 ובעיקר — למעשה שהתגבש מה ״אד מודעי•

 אינטרסנטי לקונצרן הפיכה הריהו — במפא״י
ומעשים. אידיאולוגיה בין המרחק בו שרב גדול,

 בזיקה הבחנתי שונים חוגים עם במגעיי
 התלויים רבים אזרחים של האינטרסנטית

בתו נתקלתי ונמנגנונה. במיפלגה בפרנסתם
 שנעשו ייעשו. שלא מעשים וכפייה. לחץ פעות

 חוצות, בראש היום נעשים — בהסתר תחילה
 עושי־דברס על־ידי רק ולא ובשחצנות, ביהירות

 המנהיגים על־ידי אלא המנהיגים, של ושליחיהם
עצמם.

 לצי הבחירות להסברת התדריך פרשת־לבון,
 כהישגים ממלכתיים הישגים על הכרזות ה״ל,

 של היסודית לתפיסה סימנים רק הם מיפלגתיים
 להתמיד והרצון המדינה, על הרגשת־הבעלות

זאת. בבעלות
לשרידי המסוכנת הזו, החמורה ההתפתחות

 להתעוררות שהביאה היא במדינה, הדמוקרטיה
לפעולת־הצלה. נזעקו רבים וכוחות ציבורית,

 המיסגרת את יצרה הליברלית המיפלגה
 קתסטרוקטיבית. פעולה הללו לכוחות שתאפשר
 תפקיד עצמה על קיבלה החדשה המיפלגה

 היסטורי. מוסרי, ציבורי,
כאן. עד
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ומובארכ

 במדור כתבתי שבועות חמישה לפני
 הזכרתי השאר בין פרשת־טאבה. על מאמר הנדון

 כי בהרצאה שאמר רביו, יצחק של דבריו את
 בפיתרון כלל מעוניין אינו מובארב חוסני הנשיא

 את לשפר מקווה שהוא מפני בעיית־טאבה,
הערבי. בעולם מעמדו

 איתן רבין, של דוברו לי המציא שבוע לפני
 הנאום של המלא הסטנוגראפי הנוסח את הבר,

 הנשיא של אישי איזכור שום בו אין הנדון.
מובארב.

מעניין. זה
 בעיתון קראתי רבין של נאומו על הדיווח את

 שנכח הכתב מפי בפירוש, נאמר שם מכובד. יומי
 מובארב את האשים רבין כי במקום, הסתם מן

בכותרת. גם נאמר זה אישית.
 אישיות עם במיקרה, שוחחתי, הפירסום ביום
 היא הידיעה. את היא גם שקראה בבירת מצרית
 בקאהיר תעורר הידיעה כי ואמרה מאוד, ועמה

רבה. תרעומת
האלה. הדברים סמך על שכתבתי מה כתבתי

 רבין, של דבריו את לקח העיתונאי כי יתכן
 השקפתו, לפי מצריות עמדות רבין ניתח שבהם

 יותר, מעניינים ולעשותם הדברים את לחדד וכרי
 המצרי הנשיא של שמו את העיתונאי הכניס

 שינוי זהו וסיגנוני. קטן שינוי זה אין אולם לנאום.
 מהלכי ניתוח רבה. פוליטית משמעות בעל

 דבר הוא הישראלי שר־הביטחון על־ירי מצריים
 על שר־הביטחון של אישית התקפה ואילו אחד,

לגמרי. שונה ענייו הוא מובארב הנשיא
 לממשלת־ שיש לחשוב לשר־הביטחון מותר
 שאינכדלעניין. פוליטיים מניעים מצריים
 כי להניח אפשר הוכחה. שום לכך אין בינתיים
 מצריים כי האמונה מן נובעות המצריות העמדות
 וטובים שרבים דיעה — זה בוויכוח צודקת
 למנהיג בוונות־זתן ייחוס לה. שותפים בעולם
את יקדמו לא בוודאי בכבודו ופגיעה המצרי
העניין.

 דיווח מכך. נמנע דווקא מסתבר, כך רבין,
שגרם. למה שגרם הוא בלתי־אחראי

עו _־ט1נ ט
)3 מעמוד (המשך

 התבטאות על לקוראים לספר חייבת אני
.3ה־ בת בתי סיגל, מצד זה בנושא מעניינת
 מיומה הביתה השנה, בראשית שבה. כאשר
 של טיבה על אותה ושאלתי בפעוטון, הראשון

 לי הודיעה בריאת־בשר), אשה (שהיא הגננת
 מהורהר!״ תחת לה יש אבל נחמדה, ״הגננת סיגל:

פתח־תקווה פישר, שרה הבנתי.
• • •

צמח ברחוב מראדונה
 של להופעתו אפשרית תגובה על

במונדיאל. מראדונה
 כמה לו שיש לקריקטורות, רעיונאי אני

רעיונותיי. את המציירים שותפים,
 מאחורינו ׳86 מכסיקו כשמישחקי עתה,
 היה המונדיאל של הידיעה בה״א והגיבור

 קריקטורה, בצורת להגיש, לי הרשו מרארונה,
 של הופעותיו לרגל הושמעה, שאולי תגובה

 בירושלים(ראה צמח ברחוב במכסיקו. מראדונה
בני־ברק שוורץ, יוסי גלופה).

• • •
קדמונית חוכמה

 האגדה מספר מובאות על עוד
ואילך). 2.7.86 הזה (העולם

 שר־ לימים סרלין, יוסף עורך־הדין היה אחד־העם,
 של הכלליים(קודמיהם הציונים מטעם הבריאות

אמיתי. וליברל נעים־הליכות איש הליברלים).

תל־אביב רוזנברג, דב

 של הבכור בנו בן־אב״י, איתמר על
 הזה (העולם בן־יהודה אליעזר
9.7.86.(

 בשולי שורות, בכמה להסתפק אי־אפשר
 מזכירים כאשר הזה, העולם שעשה כפי העמוד,

 מגן־האדיבות הענקת בן־אב״י(לרגל איתמר את
נחמיאס). אהרון לח"כ שמו על

 עלי שנותיו 58ב־ בן־אב״י הספיק השאר בין
 בשש מוחלטת שליטה לעצמו לרכוש אדמות

 צרפתית, (ערבית, לעברית בנוסף לשונות
 לחדש וגרמנית), איטלקית ספרדית, אנגלית,

 של חוקה של הושמה(ראשי־התיבות כמו מילים
 התורכים שחקקו לקונסטיטוציה העם), ממשלת
 השבועון את לאור להוציא המאה, בראשית
 ולהעלות (חמר־גמל) הראשון העברי ההיתולי

 העמים שני של דו־קיום מאפשר שהיה רעיון
שווייץ. דוגמת לקנטונים חלוקתה — בארץ

־. להתקיים קשיי־פרנסה, בגלל נאלץ, וכאשר

הראשו! העברי הקנטון

אולי
 יצחק של דעתו מאחורי 100ב־?״ עומד אני

 עוד מאיפה ה־ספר. הוא האגדה ספר כי נבון
 זאת כמו חוכמת־חיים ללמוד היה אפשר

הבא: שבסיפור
 לו, שאמרו אחד, לסוס דומה? הדבר ״למה

 שעורים. מלא בית לך וניתן ראשך את נחתוך
 מי ראשי, את תחתכו אם שוטים, להם: הסוס אמר

השעורים? יאכל
מספיק. יש — ונמשלים המשל. זה

 תל־אביב ברייט, יואל
• • •

השפוייה הפינה
בתל״ אחד אתר של ההיסטוריה על

הקטנה. אביב
 עברו עכשיו שלום שמישרדי בעיתון קראתי

 שבו הבית זה בתל־אביב. 7 יפה בצלאל לרחוב
 היו מי זה שחשוב מה חשוב. לא זה אבל גדלתי.

 עצם עד העומד הזה, הקסום הבית של הדיירים
 מלפני שלו והעמודים הקשתות במיבנה הזה היום

שנה. 60
 שרוצה למי מתאים דווקא האלה הדיירים וטיב

 ומאור• שלווה שלום, על ולחשוב שפוי להיות
ולזולת. לו פנים

 הד״ר היה הבית, ובעל בביתנו, הנכבד הדייר
 המנדט, ימי של המחוזי הרופא אופלטקה, רפאל

 לארח שהירבה הספרדית, הערה בן ירושלמי
בצוותא. וערבים יהודים בביתו

 הרב לציון, הראשון היה ממול בבית הדייר
 איש עוזיאל, חי מאיר בן־ציון הספרדי, הראשי

 רחוקים ימים באותם. שעשה, ונשוא־פנים, נכבד
 הלבבות לקירוב הרבה הבריטי, המנדט שלהי של
בארץ. העמים שני בין

ברחוב שכן, בבית איזור, באותו נוסף, ודייר

 אכן הוא נתניה, של העירוני הספרן מישרת על
מנשה. קנטון לבירת אותה הציע

נתניה שוורץ, ירמי

עונש
חינוכי

 העולם הירבה אלה, בימים במו
 על לדווח שנה 25 לבני גם הזה
בקט המעשה כמו ישראלי. הווי
 ובנערים ברמן בגי הזמר של נוע

 דיווח עליו בקטנוע, שחשקו
 שהופיע בגליונו הזה העולם
שנה: 25 לפני השבוע

 הזמר של הקטנוע את לגנוב כדאי לא •
 נערים שני השבוע גילו זאת את ברמן. בני

 הגניבה, על בגי כשעמד הקטנוע. את שגנבו
 העיר ברחובות לסייר חבריו עם יצא הוא

 קטנועו, על השניים את איתר (תל־אביב),
 30 מהם דרש מעט, אותם היכר, אותם. עצר

 לקח ולבסוף וחיפושים, שכירות דמי לירות
 לה יש צרות איזה ושאל לאמו מהם אחד כל

שלה. מהילד
 מאוחר חוזר שבנה התלוננה אחת אם

 יום, מדי הביתה, לחזור עליו פקד ובני הביתה,
 בנה כי התלוננה השניה האם בלילה. ז 1 עד

 לקרוא עליו ציווה ובני ספרים. קורא אינו
לשבוע. ספר

2550 הזה העולם4


