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בבית־חולים!״ שוב אותה

 דלף שרון, אריאל שר־התעשיה״והמיסחר, של ממישרדו
 שלו הוולוו מפונית את להחליף התכוון השר רגיש: מידע

 הראויה בתשומת־הלב זכתה זו כוונתו שברולט. במכונית
 היה בסוף־השבוע, פורסם כן הבא, והצעד בעיתונות,

הדליף. מי לחקור: המישרד של קצין־הביטחון על להטיל
 שכיכב הנגבי, צחי ראש״הממשלה, לישכת לראש פניתי

 כיצד אותו ושאלתי אחרים, בהקשרים בכותרות השבוע
 ראש־ מלישכת לעיתונות הדלפות של במיקרים נוהג הוא

הממשלה.
 לא שמיר שמלישכת מפני נוהג אני כיצד לד לספר יכול איני

היו לא העניינים: את ומכיר עובד אני שבה בתקופה הדלפות היו

מימשל
 כשהוא כעת, ולא שר״החוץ, כשהיה מלישכת־שמיר הדלפות

ראש־הממשלה.
במוסד? עוד למד שמיר זה את •
אמרת. את
 תהיה בבוקר מחר אב יקרה מה היפותטית, •

 האם בעיתונות? מלישכתבם כלשהי הדלסתה
במכונות-אמת? שימוש חקירה? תדרוש

 ביטחוני בנושא מדובר אם ההדלפה. היקף מהו היא השאלה
 אזדקק אפילו ואולי בודק, קצין שאמנה להניח יש במיוחד, רגיש

למכונת־אמת.
 שמיר את לנגח שנועדה בהדלסה מדובר ואצו •

מכונית? החלפת כגון אישיים, בנושאים
 העובדים של בדיקה לחייב ראוי זה אין אישיים בנושאים

 בעובדי־ האמון שבו למצב להגיע רוצה הייתי לא במכונת־אמת.
ברק) (דפנה שכזה• לשפל־מדרגה יגיע הלישכה
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 את עיתונאי בראיון השבוע תקף וייס שבח חבר־הכנסת
 של- אמר הוא הקטנות. הסיעות של הצעירות הדוברות
 דוברת לוקחים הם מתוחכם. לובי יש הקטנות מיפלגות

חריפת־שכל. יפה, צעירה,
 ל- נכנסות ומפ׳׳ם ר״ץ הי וייס אמר אחרת בהזדמנות

עמו מחשופים בעלות צעידות״חתיכות, בגלל תיקשורת
קים.

 הדוברות אכן אם רפאלי, מיכל ר״ץ, דוברת את שאלתי
במחשופים. נעזרות

 פרטיות, טראומות כשתי וייס שבח עסוק האחרונות בשנים
 השמצת היא והשניה השואה, היא אחת לרוב. מתפרנס הוא שמח

 לבכות לעצמו הירשה הוא הפעם אפשרי. פורום בכל ומפ״ם ר״ץ
 בדוברות העניין את ותולה מקופח, היותו על העיתונים לפני

ומוכשרות. יפות צעירות,
הזאת? השוביניסטית מההתקסה נעלבת את •

שובי אכן הוא ממרומי־הכרמל שהאינטלקטואל חושבת אני
 הזוכים אטרקטיביים, פעילים, בחברי־כנסת וקינאתו קטן, ניסט

דעתו. על אותו מעבירה פעילותם, בשל מוצדקת לחשיפה גס

ת ס מ ה
 מטריד הוא כמה עד יודעת אני העיתונאים. יעידו בוודאי על־כך
ומיכתבים. מאמרים בטלפונים, אותם

 התיקשר כנסת, כשאין בקיץ, וייס. של מדבריו נעלבת אינני
 את רואים לא ואז הטלפון, באמצעות נעשית העיתונאים עם רת

המחשוף.
פגרה? ממן בכנסת דוברת־־סייעה עושה מה •

 יצאה לא התנועה וגם לפגרה, יצאו לא שלי חברי-הכנסת
 להתעסק בקיץ ומנסה בתל־אביב, במישרדים נמצאת אני לחופש.

בהם. להתעסק זמן לי אין שבתקופת־הכנסת בנושאים
פרטיים? חיים עם ומה פוליטיקה. הזמן בל •

ספרים. כמה לקרוא הצלחתי החדשים. הסרטים כל את ראיתי
 לחפש זמן לי יש מזה וחוץ לאילת. גם אסע השתזפתי. קצת

 של כדבריו האישי, הנשק את להכץ כדי מחשופים בעלי בגדים
הכנסת. מושב תחילת עם העיתונאים, עם המיפגש לקראת וייס,

אנטרס וחדת
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 העולם של מערכת לישיבת מישהו נכנס שבועיים לפני
 בבית״חולים אושפז בן־אמוץ שדן בדאגה ודיווח הזה

 כבר החוצה, כשיצאתי מכן, לאחר שעתיים בבודפשט.
 -בהתקף־לב,* מוחי, בשבץ לקה בן־אמוץ שדן שמעתי

מחלות. באי־אלה ועוד מגופו, בחצי בשיתוק
 מה ביפו. בביתו נמצא וכבר ארצה חזר דן שבוע, עבר
 אותו. שאלתי לך, קרה בדיוק

סיפור. שווה לא לי, תאמיני
לדעת. רוצים אנשים סיפור, עזוב •

מחלות
בבית. נמצא כבר אני אס רציני, שום־דבר שזה מבינה את
 ברחוב, נפלת ואיך. קרה מה לדעת רוצים אבל •

באוטובוס? התעלפת
 לפנויים טיולים של מארגן פרידמן, מוטי עם נסעתי אני

 לא זה אירופה הטיול. על שאכתוב רצה העיתון כי ולפנויות,
 פיתאום, ברגל. זיהום איזה לי היה מזה חוץ הצטננתי. ואני ישראל,

גבוה. חום חטפתי בבודפשט, בערב
 בבוקר שייכנס פרידמן ממוטי וביקשתי לישון, הלכתי בערב

 ומצאתי ההכרה, את איבדתי נכנס, כשהוא איתי. קורה מה לבדוק
בבית־החולים. שעה אחרי שוב אותה
 לך שהיה הלב, עם לסיפור קשר איזה לזה יש •
חודשים? כמה לפני

 כל את לי ועשו לאיכילוב אותי לקחו ארצה, כשהגעתי
 שאין מסתבר קשר. איזה יש אם לראות רצו הרופאים כי הבדיקות,

יריב) (שולמית אתכם. הדאגתי וסתם קשר,


