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 פרסים מקבלים לא דרום־אפריקה! בנוסח לפעול ״יש
 מן נמה רק הם אלה ממתינות!" שנגרמו הפסדים על

 תהילת״עולם בניבול שקנה מי של מפיו שצוטטו הפנינים;
 פרס־נובל חתן קיסינג׳ר, הנרי בתהליכי״שלום, כרנ-אמן

לשלום.
 באותו לישראל, יעץ לשעבר האמריקאי שר״החוץ

 אל גישה מןזתיקשורת למנוע דינר, שבו הסגור הפורום
בשטחים. המתחולל

 הננסת, של החוץ־והביטחון ועדת יושב־ראש אל פניתי
 אותו ושאלתי אבן, אבא קיסינג׳ר, של בידידו שנחשב ומי
התוקפניות. ההצהרות מן במוני, הופתע, אם

 של והנבונה השקולה להודעה מישקל יותר הרבה מייחס אני
קיצוניות. עמדות באחרונה, נוקט, בכלל קיסינג׳ר הסנאטורים. 30

מדיניות
 כיום מוכר מדינאי מכל יותר כפיתרון, צבאי בכוח מאמין הוא

 לנו שנתן העצה על הצטערתי מאוד בידידו, אני, המערבי. בעולם
 דרום־אפריקה של שמה איזכור ועל — ברוטאליים להיות —

האלה. העצות לנו, הוסיף לא זה הזה. בהקשר
אחיתופל״? ״עצות זאת לכנות ניתן •

גרועות! כל־כך עצות נותן היה לא מעולם אחיתופל
 אצל שחל ההקצנה, לתהליך הסבר לך יש •

קיסינג׳ר?
 אני יפורסמו. שדבריו לכך התכוון לא שהוא חושד אני ראשית,

 מבין הדלפה על המתלונן אדם הפירסום. על מצטער שהוא מבין
 אינו שהוא לכך קשור שזה להיות יכול לו. מוסיפה אינה שהיא
 את לו שהיקנו העמדות את מעדיף אני בשילטון. כיום נמצא
 העמדות פני על בדטאנט, שתמך פשרן, כמדינאי עולמו

 לו מוסיפות אינן הן עליהן. מצטער אני כידידו, שלו. הנוכחיות
ברק) (דפנה דבר!
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 החינוגית, הטלוויזיה - חדש" ״ערב אין חדש", ״ערב יש
 לווקופה נקלעה התחנות, שתי מבין יותר ביציבה שנחשבה

בלתי-בריר. ולוח״שידורים עיצומים של
 באמצע הערוץ, מנוזל לורברבוים, ליעקב הפרעתי

השלמה את להחזיר היא שמטרתן קדחתניות, ישיבות

שידור
לשלומו. לויברגוים את שאלתי בדמת״אביב. לבניין

בית־משוגעים! זה לי, האמיני חדש. ערב יש ראשון! היום(יום
החינוכית? בטלוויזיה קורה בדיוק מה •

 עבור כוננות הפעלת הוא סלע־המחלוקת עיצומים. יש אצלנו?
השונים. הוועדים בץ היא הנעייוז אי־אן־ג׳י. ציוד
 ועדי־העוגד בץ מתוקי• בסך־הכול ממה כלומר: •
דים?
אלד״ בשעות בדיוק ביניהם מתווך אני
 מתקרבים אתם לעכשיו? נכון התחזית, מהי •

כלשהו? לפיתרון
לומר! קשה

נשמע-פסימי! אתה •
ברק! (יפגר* זהיר, נשמע אני

שיטרית: מאיר
 תהיה ההחלטה ,.אם

שלהם!״ ההפסד שרירית,

 התבשר כאן מחו״ל. ארצה הובהל הוא כשבוע לפני
 ניזכר־ לתפקיד הליכוד של המועדף המועמד שהוא

 מאיר חבר־הכנטת אל שבתי לאחר״מבן שבוע הטוכנות.
מאז. ההתפתחויות על אותו ושאלתי שיטרית
 תוך סופית תשובה לי שיתנו — תנאי להם והצבתי מאחר
 וכנראה מחבר־הנאמנים, אלי טילפנו — ההודעה מיום שבועיים

 את לי הציעו כשהם שלי. בעניין ישיבה במיוחד מכנסים שהם
 חייב ואני שנת־בחירות, שזוהי בחשבון לקחו לא הם המועמדות,

מוקדם. החלטותי את להחליט

מיפלגות
גורלך? ייקבע הזאת בישיבה •

 חבר־ בארצות־הברית. שתתקיים הזאת, לישיבה אוזמן אני
 אותי להכיר מבלי — פורמלי! אישור לא — אותי אישר הנאמנים

 מהן אני, מי ישאלו אותי, יראיינו שכעת מניח אני בכלל.
החלטה. יקבלו אחר־כך הצעותי. תוכניותי,

שלילית? תהיה ההחלטה ואם •
שלהם! כולו יהיה ההפסד

 יוקרתי תפקיד זהו — הסוכנות־היהודית גיזבר •
 החברות על לוותר תיאלץ תמורתו אולם ורב־כוח,
בכנסת.

 המקביל בכיר, לתפקיד נחשב זה לדילמה. מעבר כבר אני
 זה בפוליטיקה, להמשיך מתכוון אני ואם בממשלה, שר למישרת

 פרט והפוליטיים. הציבוריים החיים של אחר פן — רע לא תרגיל
 בשבילי נכס יהיה וזה העולמית, ליהדות אדירה חשיפה זוהי לזה,

ברק). (דפנה לעתיד.


