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 הסופי. לשלב להעפיל שזכו המועמדים

 כולם־כולם, את מלמנות היריעה תקצר
 מהרשימה נפקדו מדוע מהבינה ונשגב
 או איתן רפי כגון מצויינים, אנשים
 בגלל קרה זה אולי סלע. אביאם
 אחר בולט נציג של ברשימה מיקומו

 מי בראון, חנן — מפרשת־פולארד
 ואברהם כספי רם עם יחד — שנמנה
 הוטל שעליה השלישיה עם — שלום
המביכה. בפרשה באמריקה לטפל

המו תגובות של מייצג מידגם הנה
יש שגריר לתפקיד המגוונים עמדים

 שמו היוודע עם בארצות־הברית, ראל
 טרם לפתע, שצץ השחור, הסוס של

הרישמית. בחירתו
האנוש ומיגבלותיי הקצר זיכרוני

 סדר על־פי לסדרם לי איפשרו לא יות
 או מפלגתי־אופנתי מפתח כרונולוגי,

שהוא. הגיון כל
א־ר־ד! מ־ש־ה הוא המאושר הזוכה

אוד משת •
 עד ארד. דווקא, סימפאטי חור ך*

 אלמוני אך בכיר פקיד באחרונה
במכ כשגרירנו שכיהן בשרות־החוץ,

סיקו.
לר בארץ שהה שבועות כמה לפני

 משלושת אחד של בארץ ביקורו גל
י כמה מכסיקו. לנשיאות המועמדים

 לסיים כדי למכסיקו ששב אחרי מים
 ארצה, במפתיע הוחזר תפקידו, את שם

 המתארן־־והולו התור לראש והוקפץ
לוושינגטון. לנסוע המועמדים של

 נאה, בחור — ארד את איתרתי
 ב־ — בו ניכרות אינן )50(ששנותיו
 שהממשלה בעת ירושלמי, בית־מלון

בעניינו. דנה
 כאחת. ומודאג מופתע נשמע ארד

 מזמן־מז־ אותו איפיינה שכה הנינוחות,
במכ ״שגרירנו סתם היה כשעוד מן,

 נעלמה בערך), חודש, (לפני סיקו״
כלא־היתה.

האמרי בטמפו התאקלם כבר ארד
מחייבים. הזרקורים קאי.

ל אוכל ״לא הצטער, הוא ״לצערי."
 מהאמרי־ הסכמה נקבל שלא עד; דבר

 כשכל־ מרגיש אני איך למינוי. קאים
 ניצח? מבחוץ ומישהו שיחקו, הרבה כך

 זאת האם כך. זאת לראות ניתן באמת
בעי לוושינגטון לנסוע זכייה, באמת

 כפה לא איש הרי הנוכחי? המסובך תוי
 למה מקשיב אני התפקיד... את עליי
המסו העיתוי בדבר — אומרת שאת

 הדיבור. את להרחיב יכול לא עוד בך.
 כמה בעוד רק לדבר שאוכל מניח אני

ימים.
 עוד אני כזוכה? להרגיש זה ״איך

ה שאר את גם מראיינת את יודע. לא
 שידברו מקווה אני אוהו! מועמדים?

טובות!" עליי
חוקי־המישחק. הם אלה ידברו: בטח

נוניק נימו־ור ♦
 לשימעון המדיני היועץ של מו *¥*
ה בשלבים לי, נדמה עלה, פרס **

 — עלה ההתמודדות. של ראשונים
 אולי אז. פרס־שמיר יחסי בגלל וירד

ש מפורסמת, רשימה באותה נכלל אף
 של הרשימה חודש. בן באיחור הוגשה

פ של הראשונים המומלצים שלושת
ההס על־פי אמור היה שמיר אשר רס,
ברשי נכלל אולי מהם. אחד לבחור כם
זוכר? מי — לכך קודמת מה

 המוכשרים־יותר אחד — נוביק
 כן, דווקא נשמע — נערי־פרס שבין

 ישיבת־הממשלה מפרגן(בעת כשהוא
 לתפקיד): בארד שבחרה
 — כן ארד. את בירכתי כבר ״אני

 רמות: בשתי זאת עשיתי הספקתי. כבר
 כבן־עייר־ אותו שאברך ביקשה אשתי

 כמי אוטושן. עיירה? איזו ברומניה. תה
 נורא כל־כך לא בפרס־תנחומים שזכה

 — פרס שמעון עם לעבוד להמשיך —
הלב. מכל הצלחה לו מאחל אני

 הכשרתי שנים 15 קצת? ״מאוכזב
א בוושינגטון, השגריר לתפקיד עצמי

 לא עוד — 50 בגיל ארד בו זכה אם בל
שנים... כמה עוד לי יש הסיכוי... אבד

 כל לארד שיש בטוח אני ״ברצינות:
בד מה להצליח. והכישורים הסיכויים

ארב־ ברשימה היו המועמדים? שאר בר

נדביק
(ברומניה) העיירה מאותה

בראון
הלא־נכונה השלישיה

 היו שיכולים אנשים, חמישה או ,עה
ש כאלה אולי היו בתפקיד. להצליח

 או התיקשורתי, בהיבט ארד על עלו
י אהרון כמו הכריזמטית, באישיותם

 איתמר כמו האקדמי, בנסיונם או ריב,
 שנבחר לכך קשור לא זה רבינוביץ.

מתאים." אדם

בואוו חנו •
 בימים עושה בראון חנן אם עניין

ה ל א הש על ומצר חשבון־נפש, ^/
 בשלישיית־פולארד, הפעילה תתפותו

וכספי. שלום עם יחד

 ולא וצו הם
 בוק ובנה הגיש.
בניהם מה שאלה

. יריב
מישפחתי דיון בלי

יעקובי
או־טו־טו־\£

ה ממיגרש הכדור את שהחזיר מי
 מישרד־ה־ לאנשי הפוליטיים מינויים

 ממועט־ להתעלם היה יכול לא חוץ,
 עתיר־נסיון איש — בראון של דותו
 ותחום ארצות־הברית עם ביחסים וידע

בכלל. הדיפלומטיה

אבי אלוף־מישנה של מינויו אחרי
אי־אפ־ תל־נוף, בסיס כמפקד סלע אם
 שהאמריקאים מכך להתעלם היה שר
 מ־ נהנים אמנם — לעשות מה —

מפסל־החרות, ומתפעלים ג׳אנק־פוד
גמורים. מטומטמים אינם בכל־זאת אך
 היה פולארד ג׳ונתן השם איזכור כל

 השקט מחיר את לפיצוץ. לגרום עלול
בראון. חנן אולי, לשלם, נאלץ

במכון־ ששהה בעת אותו איתרתי
 מכף־רגל דיפלומט הוא בראון וייצמן.

 חמות ברכות שפע לא הוא ראש. עד
 לאתר אין כי אם המאושר, הזוכה לעבר ת
ב אי־ברכה או ביקורת של אחת מילה £
מקרב אותו מברך ״אני לי: שאמר מה ס
המועמ לשאר באשר מה בהחלט. לב, !

המו הוא אם לומר מוכן לא אני דים?
אצט־ אחרת ביניהם, ביותר הטוב עמד

אבינרי
לדרישות עונה לא

רבינוביץ
האחיין גם

אחרים. על ביקורת להעביר רך
 מאוכזב לא אני מאוכזב?, אני ״אם

 מאוכזב! איש לא בכלל אני משום־דבר.
ומ שגריר, נבחר שסוף־סוף שמח אני
כל־טוב." לו מאחל אוד

■ו־־נ אהווו •
ומ בבוקר קמתי אחד בהיר ום ^

/ בעיתו בכותרות שמי את צאתי /
 ישראל שגריר לתפקיד כמועמד נות,

 יריב, אהרון שיחזר בארצות־הברית!״
לתפ ארד של בחירתו דבר היוודע עם

דיבר לא איש אליי, פנה לא ״איש קיד.

 אישית איתי בעיתונות, פירסומים כך
 מאוכזב. שאינני שוודאי כך דיברו. לא
 אפילו ברצינות. זה אל התייחסתי לא
במישפחתי." דיונים על־כך היו לא

 ומועמד־ האלוף־במילואים אומר מה
 ״אני הנבחר־המאושר? על התיקשורת

 אותו, המברכים לכל שלם בלב מצטרף
 עם להתמודד כוח לו שיהיה לו ומאחל

הזאת. המעמסה
 בין ביותר הטוב המועמד הוא ״האם

 שעליו המועמד הוא ובכן, המועמדים?
ל היו שצריכים האישים שני הסכימו
לא?" שחשוב. מה זה החליט.

שכן. מסתבר
 אחיינו לוושינגטון הגיע לא גם לכן

 רבינוביץ, איתמר המיזרחן יריב, של
 שאיש מבלי ונמוג, לפתע צץ ששמו

ומדוע. למה יירע

יעקוב■ <ד •
 ' ה״ר־ מבין ביותר הידוע מועמד ך'

ש מי השגריר, תפקיד אל צים" 1 1
 בתיק- מסויימים גופים על־ידי הוכתר
 שמישפחתו שם!", כ״או־טו־טו שורת

 ל״מישפחת היאה בסיקור זכתה כבר
יעקו השגריר״(נלה ו״אשת השגריר״

 ב־ גם אלה בימים טרוד היפהפיה), ,ב
 שר־התיק־ — הטריה־זמנית מישרתו

שורת.
אישו דבר שנודע אחרי שעות כמה ־
 בקול יעקובי גד לי אמר ארד, של רו

 מתבקשים: ממישקעים נקי ניטראלי,
 אישית. מאוד ברכה לארד ״מסרתי

 זה מכירים קרובים. מאוד ידידים אנחנו
 התגייסנו עוד שנים. במשך זה את

 ארו־ סועדים אנחנו מחר לצבא. ביחד
ביחד.״ חת־בוקר

נאה. זוג הפסידה וושינגטון

אבינו׳ שרמה ♦
 הסוף. עד מפרגן אבינרי למה **ץ
 הוריד הוא הרי בעיה. לו שיש לא **

ש המירוץ בתחילת עוד מועמדותו את
לזחילה. הפך

הפרופ לי אמר בערב הראשון ביום
המ בין הראשון ״אני הסימפאטי: סור

אי כבר אותו בירכתי ארד. את ברכים
שית.

 ציר־ההסברה כשהיה אותו ״היכרתי
 הקשים בימים בארצות־הברית, שלנו

 על- בו בחרתי יום־כיפור. מילחמת של
 כראש־הלישכה כללית היכרות סמך
מישרד־החוץ. מנכ״ל כשהייתי שלי,

 ספק לי היה לא מופתע: לא ״אני
 צריך שלנו, המורכב הפוליטי שבמצב
 ולא נדשרד־החוץ, מתוך מועמד לבחור
פוליטי. מינוי

 ביותר הטוב המועמד נבחר ״האם
 המועמד נבחר הנתון, במצב כולם? בין

משרות־החוץ. ביותר הטוב
— לי אלמוני? שהוא לך ״מפריע

 תלויה אינה בוושינגטון הצלחה לא.
 לך עוזר לא זה ׳סלבריטי'. אתה אם בכך
 לראש־הממשלה מרושת להיות כדי

היש השגרירות של הבעיה הרי שלך.
ש באחרונה היתה בוושינגטון ראלית

 הדברים את שראה אדם שם ישב לא
השג נוטרלה כך ההנהגה. עם בעין עין

רירות.
 מרגיש לא אישית? מרגיש אני ״איך

שתיאר המצב עקב אתגר. שהפסדתי
 מתוך ארם לבוא שחייב הבנתי תי,

 לדרישות עונה לא ואני מישרד־החוץ,
אלה."

 המודיעין אנשי עם שוב להיפגש בוע
 ראש פעמיים שהיה הרצוג, צה״ל. של

 אף הרכבי), יהושפט ואחרי אמ״ן(לפני
 וכל בחיל־המודיעין, אשתו את הכיר

זה. בחיל שירתו ילדיו ארבעת

שבו אירוע במיסגרת היה המיפגש

 מיש- של ההוצאה״לאור אנשי הגישו
מי חיל־המודיעין ואנשי רד־הביטחון

 כרכים, שלושה בן ערבי־עברי חדש לון
 של ועבודתם נסיונם סמך על שהוכן

 ב־ שהתקיים באירוע, אנשי־המודיעין.
הקשו רבים אנשים נכחו בית״הנשיא,

אנשי־מודיעין חלקם למודיעין, רים

בהווה.
 אמיתי, מיקרה על סיפר מהם אחד

 ב־ חמורה. בבעיית־תרגום נתקל שבו
 עבד־אל־נאצר, גמאל הכריז 1970
 עומד שהוא נשיא־מצריים, אז שהיה
 סאבה״. ל״עמלייה למוסקבה לנסוע

ניתן זה ביטוי כי הסביר איש־המודיעין

 פירושו האחד אופנים. בשני לפרש
 מסובך. ניתוח והשני מסובך, מיבצע

 היו לאנשי־המודיעין כי סיפר הוא
 עבד־ אם ידעו לא והם בתרגום, קשיים

 או במוסקבה לניתוח נוסע אל־נאצר
 חשוב היה הדבר מדינית. לפעילות
שה נודע לבסוף המדיניות. להערכות

מסו מדיני למיבצע נסע המצרי נשיא
ההערכות. כל את שינתה והידיעה בך,

על־ הוקלט בבית־הנשיא המיפגש
 בשבת ■וישודר גלי־צה״ל, אנשי ירי

התוכ את אחרי־הצהריים. 5ב־ הקרובה
גון־גרוס. ציפי ערכה נית

■- פדו״זסעי ת1ע
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