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 ושם פה נורמליים. הם הילדים שלושת

 קורה זה אך תעלולים, בנעוריהם עשו
 שלושתם ביותר. הטובות במישפחות

 אינם אם גם לממוצע, מעל מפותחים
 להסתדר ניסה מהם אחד כל גאונים.
 בנו/בתו להיות של הגורל עם איכשהו

לאומי". ״גיבור של
 העמוקה השינאה כי נדמה

מעוב נובעת לילדיו משה של
 כפי אותו הכירו הם פשוטה: דה

ל היה יכול לא והוא שהוא.
 עצמו, של התמונה את שאת

בעיניהם. שהצטיירה כפי
מישורים. בשני חי דיין משה

הש שם ציבורי. היה האחד המישור
לא הפך ובהדרגה דגול, כמנהיג תקף
בעל הגיבור ובינלאומי, לאומי ליל

ש שינאה אותם, שנא כן ועל
השנים. עם גברה
 ה־ ונכדיו ילדיו את החליף כן על

 אשתו של ובנכדיה בילדיה טיבעיים
א ואותם אותו, הכירו לא הם השניה.

ירושתו. את הוריש להם הב.
 דיין של שינאתו אין בעצם,

 שינאה אלא לבני-מישפחתו
 של שינאתו לוהטת, עצמית

המי את לשכוח שרצה אדם
 עצמו את ולהנציח השני, שור

הראשון. במישור
הצ בעיקבות ההיפר: את השיג הוא

ה הדיין מתחיל ילדיו, ותגובת וואה,
 הראשון הדיין רגלי את לדחוק שני

הציבור. בתודעת

)*1979(דיין ואודי יוסי
אותו!״ שונא שאני .כמה

לאיראן!״ מכרה .,ישראל _

 העולמי סמל־המין העין, על הרטייה
 המנצח ברחבי־תבל, נמכרו שתצלומיו

 מילח־ ושל מילחמת־סיני של האגדתי
 המתוחכם המדינאי ששת־הימים, מת

ורב־התחבולות.
 אחר אדם היה השני במישור

 הרטייה, את הוריד הוא לגמרי.
 ונותר לו, והכאיבה שהפריעה

 בפניו, דוחה צלקת בעל אדם
 עמוקה הרגשה לו שהיתה אדם
גופני. בעל־מוס של

 שכל חברמן, היה הראשון במישור
 לשכב ושרצה איתו, לשכב רצו הנשים

 אדם היה השני במישור הנשים. כל עם
 כל עם לשכב כפייתי צורך בעל רדוף,
 שקיים אדם בו, שנתקל נשי יצור

 נחותות נשים עם ממושכים יחסי״מין
 תחת ״זנות הבחינות, מכל ועלובות
במלונות־פאר״. מישמר

 העומד גיבור היה הראשון במישור
 מטעמים עתיקות החופר לחוק, מעל

 סוחר היה השני במישור אידיאולוגיים.
 של גנב גנובות, בעתיקות במחתרת

 שלא תאוות־בצע רדוף לאומי, רכוש
חולני. קמצן גבול, ידעה

 שבמישור דיין את רק הכיר הציבור
 רצה לא אותו, העריץ הוא הראשון.
 מי כל ושנא עליו, ביקורת כל לשמוע

 במשך העז הזה העולם (ורק שהעז
פגמיו. את לחשוף שנים) עשרות

ה וילדיו רות, אשתו, אולם
 השני. שבמישור דיין את כירו
אותו. מכירים שהם ידע הוא

ש־ בעוד כי חבל. יהיה זה כן, ם
ולי למישפחתו חשוב השני דיין

להיס הרי להלקותו, הממשיכים לדיו,
 הדיין דווקא חשוב הישראלית טוריה

הפוליטי. הציבורי, הראשון,
 קמצן, היה שדיין העובדה
 וכר שונא־ילדיו מגאלומאן,

הח היא לא אך מעניינת, היא
ש יותר הרבה חשוב שובה.

 לו שהיתה האיש היה דיין
 של גורלה על הרסנית השפעה

מדינת־ישראל.
 בריפרוף: רק זה בצד נוגע דיין אסי

 התסריטים או הסרטים מן אחד ״באף
לעומת,ההפ איש, נהרג לא שעשיתי

 כיפור, ויום מילחמת־ההתשה של קות׳
 לא חללים. 4000ל־ קרוב שהפילו

בע אלה דברים חיילים. סטאטיסטים.
לאבי...״ גם אמרתי רך

 מכרעת השפעה היתה דיין למשה
בתקו מדינת־ישראל של מעשיה על
 ,50ה־ שנות של ״פעולות־התגמול" פת

 הרת־האסון. למילחמת־סיני שהובילו
 המרכזית הדמות דיין היה זו בתקופה
 שהובילה בן־גוריון, דויד של במערכת

 הנצחית המילחמה אל המדינה את
 למדיניות סיפק גם דיין הערבי. בעולם

 על שהתבססה האידיאולוגיה, את זו
 בין שלום ייתכן שלא השקר־המוסכם

והערבים. ישראל
 אחר, אדם מכל יותר השפיע דיין

מדי על מאיר, מגולדה יותר גם אולי
ממילחמת־ששת־הימים המדינה ניות

 מדיניות יום־הכיפורים, מילחמת אל
 שלום. של מאמץ בכל במזיד שחיבלה

האידי את דיין סיפק זו לתקופה גם
 שארם־אל־ את מעדיף ״אני אולוגיה:

 שארם־ בלי שלום על שלום בלי שייח׳
 יום־ חללי נהרגו כך על אל־שייח׳.״
הכיפורים.

 קמפ־ הסכם בהשגת דיין של חלקו
 את חיסל שלא לקוי, הסכם — דייוויד
עוב משנה אינו — המילחמה שורשי

אלה. דות
הב ולדורות זה לדור כדאי כך על

 על ביקורת למתוח בבואם לחשוב, אים
 האי־ צדדיו על שהביקורת חבל דיין.

ביקו על תאפיל שיים־המישפחתיים
זו. מעמיקה רת

 סתירה. כאן שאין יתכן אך
 של האישיים שפגמיו יתכן
 הם שבאישיותו, הסדקים דיין,

המדי דיין של לפגמיו שגרמו
והמנהיג. המצביא נאי,
האי הפסיכולוגיה את שמחפש מי
 הפוליטית, הפסיכולוגיה מאחורי שית
חו דיין אסי של בגילוייו למצוא יכול

רב. מר
כ דיין אפי של מניעיו יהיו

 תרומה תורם הוא יהיו, אשר
 של אישיותו להבנת חשובה

ב מרכזי תפקיד שמילא אדם,
המדינה. פני עיצוב

 של הראשונה אשתו באמצע, *
אהרונה. אסי,
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דרשוויץ חדשים(האחים לעורכי־דין

 על מידע ^•אהמיסג-י
מנהיגים

לע עוד יכול אני שוקל ני̂ 
, ת ו ש  לאן לעזור כדי לגלות, ד

 מג׳יי ביקש איתן שרפי למשל: ולג׳יי.
 אילו הישראליים. המנהיגים על מידע

 את כיום. שבצמרת אלה מנהיגים?
 בסוכנות עליהם תיקים שיש יודעת

 עליהם מסופר בתיקים האמריקאית.
 לי, נדמה מג׳יי, זאת ביקש איתן הכל.

 שלא שאמר מפני סירב, ג׳יי בפאריס.
 על כשהוסכם מדובר היה על־כך

פעילותו.
 בישראל(בקיץ שוב כך על רבו הם
 בטוחה אני כן, בטוח? אני האם ).1985
 שמות את גם מג׳יי לדעת רצה איתן

 ובעוד בישראל, האמריקאיים הסוכנים
סירב. ג׳יי במיזרח־התיכון. מדינה
 של העדות על חושבת את מה

הת אנדרסון עם נורת׳?(שיחותיי
 כיכב נורת׳ שאוליבר בעת קיימו

 בטלוויזיה המירקע פני על יום מדי
הוו לפני כשהעיד בארצות־הברית,

 הנשק פרשת את החוקרת עדה
האי ההגנה את תיכנן ג׳יי האיראני).

 מסוף־ה־ באי־חרג, עיראק נגד ראנית
לאי מכרו שהישראלים מה וזה נפט.
 האיראני! הנשק פרשת במיסגרת ראן,

■ ■ ■

הטנעת שו השני הצד
 של המרהיביס וסיפוריו דבריו

 כמובן, לקוחים, אנדרסון במרד
 פולארד. וג׳ונתן אן עם משיחותיו

 בניו-יורק, עימי שיחותיו געת גם
 כמה בתו עם אנדרסון שוחח

 של זווית״הראייה בטלפון. פעמים
 ברא- מוגבלת פולארד בני־הזוג

פולארד״. ״פרשת המכונה שומון
רות ומישפחותיהם בני־הזוג

 על־ידי שהוזנחו על מזעם חים
 שר־ יתכן ומכאן ממשלת־ישראל

מגמ היא שלהם איית־הדברים
תית.

 פו- ציירו במיוחי* גדול עיגול
 איתן. רפי סביב לארד-אנדרסון

וזהו: שני. צד לכך יש
 משכילה, אשה - איתן מרים •

שולטת אינה - ומופנמת נעימה

 אופיה עקב האנגלית. בשפה היטב
להת שלא מעדיפה היא הסגור,

 דוברת אינה שאותה בשפה בטא
 מעולם איתן מרים ברהיטות.

תיי כ״מדריכת עצמה הציגה לא
 היטב ש״מתמצאת כמי או רים"

בפאריס!"
 עם בקשר היתה פולארד אן

 אביאם) של (אשתו סלע יהודית
 יגור) יוסי של (אשתו יגור וזיווה
 בפאריס הראשון ביקורה בעת

 יהודית עם ובמיוחד ),1984 (בסתו
המל שקיבלה אן טוענת אם סלע.
 איתן, מרים על מסויימות צות

מיהו אותן שקיבלה להניח אפשר
סלע. דית

 מכרה כאילו לסיפור באשר
 פולארד של תיכנונו את ישראל
 מפני חארג האי על להגן (כיצד

 לאיתן כשסופר לאיראן: עיראק)
 לבין פרשת-איראן בין הקשר

 היתה תגובתו פרשת״פולארד,
משועשעת.

באילו הודלף באשר בעבר, •
 התיקים את מפולארד איתן ביקש

והת מנהיגי״ישראל, על החסויים
 שונים בניחושים לעסוק חילו

 חברו עבור איתן זאת ביקש (כאילו
 איתן טען שרון) אריאל הקרוב,

הבל ״הכל פרטיות: בשיחות
 כאלה תיקים היו אילו ורעות־רוח!

 שקיומם להניח, יש קיימים, באמת
 או במוקדם דולפים היו ותוכנם

 הוא סימן - דלפו לא אם במאוחר.
 שאבקש מדוע קיימים. היו שלא

קייס?" שאינו משהו
 של המשתנה לשוויה באשר •

 ישראל שקנתה טבעת־האירוסין
 עם אירוסיה לכבוד פולארד לאן

 מופנית שלא העובדה אף על ג׳ונתן:
 אישיות כלפי מאשימה אצבע

 שלא איתן בשם נטען ספציפית,
 הביצועיים בשלבים מעורב היה
 שלא ומכאן הטבעת", ״מיבצע של

 או הריאלי - במחירה מעורב היה
המוצהר.

 פולארד הזוג של השינאה •
 איתן רפי כלפי ובני-מישפחתם

 טרוד, אינו איתן הדדית. אינה
 הסורגים בהידוק מקורביו, לדיברי
 יש הימים, מן ביום אולי סביבם.

 ניסה כיצד יפרסם הוא שטוען, מי
שנלכדו. אחרי להם לעזור

לחר׳ל תטוס אל
עלון ללא

 איידס
בביס!

 הסברה עלון
קופ״ח, במוקד חינם

 03-433300 טלפן
לביתן. ישלח והעלון

פ״ח במודיעין גם חינם לקבל ניתן ת״א. 101 ארלוזורוב קו

! ו פ י ס ח ל׳ ״ ר

בעיר סינית הכי המסעדה
ש״ח 22 מ־ החל מנוח) 5(עסקיות צהריים ארוחות

03־5464273,5464311 טלפון תל־אביב 7 ירמיהו רח׳
המסעדה אורחי לכל חינם חנייה • הביתה משלוחים

מן שמיטה שנת טו  ו
שד. איו

יש. האזנות־סתו
ם: אנו מספקי

 למניעת מכשירים *
בטלפון ציתותים

 מיקרופונים לגילוי שרוח *
מושחלים

מתכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״נז דוקטור רדיו
286444 טל׳ ת״א, ,18 עליכם שלום

תו
1 טרמפ

לחייל
ת טי ס רדיוני קו א

 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת
במסיבות

 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
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