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* זו צפרו במנחטן מכוניות ך
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המוי־הקק(פ גורבי'  ביומיים מ
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וע ווה,קימ־רחס היה בניו״יורק)
ביו תיומהפסי התחזיות על לה

תר.
 לטיסה רשום היה ג׳קסון ג׳סי

השעה .14.00 בשעה ללוס-אנג׳לס

 עדיין תקועה היתול ג׳קסון של
סנהטן* בסרב?
 זינק סליחתי, את ביקש ג׳סי

 העוברים־ ולתדהמת מהמבמיוק
 לזוז נהגים מכמה ביקש והשבים
 שמיניות סטש עשו אלה קיבועה.
 ג׳ק־ של התמיד למראהו באוויר

 עם — ספורות שניות ותוך סון,
 בדרכנו היינו - לגורבי הכבוד כל

ה.תעופלגמל־ה
 אלגנטי כתמיד, סכסי ג׳קסון,

 בח- לבוש שזכרתי, מכפי יותר
 הגיע שחודילבך ליפת-טישבבות

 בקבלת־ להשתתף כדי לניו״יודק
 מנהיג שהתכוון תיתרקהיו הפנים

 בבניין לערוך ותועבהמ-תיבר
 .67 ברחוב הסובייטית המישלחת

 ברשימה נכללו מוזמנים 75 רק
 הקדים גורבאכ׳וב אך המכובדת.

 רעש־הא־ בגלל לארצו, שובו את
 שם־ אומרים יש בארמניה. דמה

המ ניםמוזמה אחרות. סיבות
לנמלי- להתפזר התחילו אוכזבים

 ש- בלניין לעסוק שב ג׳קסוך
האמרי תורשיקתה את העסיק
 — וב גורבאצ ביקוד לפני קאית

 על לאסור שולץ ,ג׳ודג החלשת
 לארצות- להיכנס ערפאת יאסר

 עצרת מושב והעברת הברית,
לז״נווה. המאוחדות האומות

שז^ן?
החלטת על דעתו מהי
 של תפקידה על הגנה לא ההחלטה

 על וענינה כמדינה ארצות־הברית,
 לביטחון התדף לא זה בעולת השלש

 ל־ גם הזיק זה פדיגת־ישראל. של
 שהן ספני לישראל, ונם ״הברית ארצות
המוסרי. מחוזקן איבדו

 — בארם ההחלטה על ההצבעה
 שתיים, נגד מדינות 150ם־ יותר

 על העידה — ״הברית וארצות ישראל
בידוד.

 אש׳ף שאם אמרנו שנש במשך
 242 הביטחון מועצת בהחלטות יתמוך

 תהליך־ של זלהתזהת זאת תהיה ,338ו־
 לא שזה למתת עכשיו, השלש.

ק ו י ד  לק־ צעד נעשה שקרה, מה ב
 נכונות, ישנה אש־ף. מצד העלום דאת

 זאת לעודד היה וצריך
—אש׳ף של תהצהתת מיגוון אחרי

 להכיר לא אמריקה, עם לרם־ לא
 לעודד היה צריך — במדינת״ישראל

 נעודד לא אם אלו- חיוביות מגמות
 הקי־ תזזזהב את בקך נעודד — זאת

*תיית
 ש מנהיג ■סתקרי אזע־ צעד נתקדם

 ערפאת עם נענשו אסרי׳קאיינדיהח־ים
 קדימת צעד זוז גם בסטוקהולם■

 אלת מעין פשלות לעודד צייד
 את מגדיר אתה בלימון •

כ״שגיאה״? שולץ של החלמתו
 היתה זאת שגלאהז היתה זאת ח,

עי קריסית, נורא שגיאה  בודד שוה מ
ת האמריקאית אותנו, ל  וזריז־ חה מי
 וזתיר לא זה כמשכיני־שלום. מכוחנו

 תיקווה ובלי לפלססינית תיקתה הרבה
 לס־ ביטחון יהיה לא — לפלססינש

דינת־ישדאל!

ג׳קסון
הפלסטינית!' במדינה הכרה לקראת תצעד שארצנת־הברית חצה .ה״ת׳

 ער־ עם להיפגש תיכגנת •
לניו־יורק? מגיע היה אילו פאת,
 נפגש הייתי אולי אבל תיכננתי, לא
 עימו נפגשתי כבר לא? למה כן, עימו.
 נפגשו יהודיים מנהיגים הנה, בעבר.
עכשיו. עימו

 ישראל עוד שכל להבין צריך
 — העיקרי ככוחה נשק על תישען
 פלס־ מיפגש חסר־פיתרון. יהיה המצב

לישראל. יעזור רק טיני־ישראלי
 הכירו רבות מדינות •

שהוכרזה הפלסטינית, במדינה

ובתו ג׳קסון
חדהס נמדתשפה יש

 ארצות־ גם לדעתך, באחרונה.
 במדינה להכיר צריכה הברית

זו?
 זה. בכיוון צעד שייעשה רוצה הייתי

בפלסטינים. להכיר צריך
 להכיר אש־ף שעל אמרתי תמיד
 באש״ף. להכיר ישראל ועל בישראל,

 בין ישיר משא־ומתן לעודד צריך
אש״ף. לבין ישראל
 כוחה זה ישראל של מכוחה חלק
 זהותם, על נלחמו אנשים המוסרי.
 כוחה נבע מזה — עצמאותם קיומם,

 זכויותיהם את לשלול אבל ישראל. של
המע בגדה המתרחש וכל אחרים, של

 שזה מפני ישראל, את מחליש זה רבית?
ישראל! של המוסרי הצד את מחליש
 כ״צעד מגדיר היית מה •

ערפאת? של מצית קדימה׳׳
 בדיוק להיות צריך מה יודע לא אני
 שלגורבאצ׳וב כמו מצירו. הבא הצעד
 גור־ (נאום בארם בימה אתמול היתה

 צריכה הרביעי), ביום בארם, באצ׳וב
 לערפאת. דומה בימה בז׳נווה להיות

 זאת לנצל שכל די לו שיהיה מקווה אני
 באשר ותומכיה ישראל את ולהרגיע

 לו שיהיה מקווה באמת אני לכוונותיו.
שכל.

ה שמעמדד מרגיש אתה •
 של תבוסתו מאז דתחזק אישי
דרקאקמה מייקל
זאת. לשפוט לו משאיר אני
קטונתי... •
 ומתחזק. הולך שכוחי מרגיש אני כן,

 שנבחר אחרי דוקאקיס, למען עבדתי
ש כדי באטלנטה, הדמוקרטי כמועמד

 למענו. נאמתי למרחקים, נסעתי ינצח.
לנצח. סיכוי לו יש שאולי חשבתי
ברצינות... •

 בשבילו! עבדתי אופן, בכל
ה ת א  1992 על כבר חושב •

הבאות)? (הבחירות
ש לפני לעשות מה הרבה עוד יש

 להשקיע צריך .1992 על חושבים
השלישי. העולם בפיתוח
 — ממיסים הזמנה קיבלתי כעת

 לבוא בוטו בנזיר — לא? מיסיס, היא
 הזמנה קיבלתי בפאקיסתאן. לביקור

המערבית בגדה בהודו, לבקר
בישראל? גם תבקר •
ב כשהייתי בגדה? נמל־תעופה יש

 ציפיות פיתחתי שעברה, בפעם ישראל
 ארצה הפעם שלי. הבא הביקור לגבי

 במה מעודכן אני דתיים. עם להיפגש
בישראל. שקורה
מהצ חלק דתיים, א־פרופו •

 1 תנו־ על מבוסס ככומר, לחתו,
לדת? שיבה של עולמית עה

 1 איראן. בתוך כזאת תזוזה רואה אני
 יש בישראל. שקרה מה על שמעתי

 בוודאי, בארצות־הברית. כזאת מגמה
 שיש שהיכן ברור אבל מהעניין. חלק זה

 — דוגמטית נוקשה, דת לכיוון מגמה
 | מעודד אינני ומתחים. בעיות יוצר זה

כזאת. קיצונית מגמה

 לפני בדיוק דקות שתי ף*
 לנמל־הוזעופה. הגענו 14.00 *■

 הלחץ בשיא כשהוא גם גיקסון,
 אינו למטוס, להגיע והמהירות

 בגינונים להיפרד לנשק, שוכח
אין־ספור.

בדר נבר ג׳קסון ג׳סי - 14.00
 בארוחה לנאום ללוס־אנג׳לס, בי

בידו. שסייע כבד״, ״תורם לכבוד
 אנשיו לי הסבירו חשוב,״ ״זה

 מי כל עבור חשוב שזה בוודאי
ההתחמ־ כל אף על שמתאמן,

בנזרע\ז
 חיים דוכי

 טיפול־ש■!**□
לי לי פ

 פא־השיניים1ר
 חינם בחייר טיפל

 ז1םם ביקש זאחר־בך
עבורו לאיים

 מאוד. המור נשמע כתב״האישום
 מל־ יצחק ורופא־השיניים דבח יהושע

 לאיים כדי קשר קשרו כי נאשמים ניק
 דידה שהשכירה תל־אביבית אשה על

 המרפאה לרופא־השיניים. כמרפאה
 רווחים הביאה לא דיזנגוף ברחוב

 יום בכל כסף הפסיד ורופא־השיניים
 רצה הוא פתוחה. המרפאה היתה שבו

 בעלת־הדידד״ עם החוזה את לבטל
 יהיה החוזה, את יפר שאם ידע אבל
כפיצוי. רב כסף לשלם עליו

 חפ*־ רצה מהמיצר, לצאת כדי
 הוא בעלת־הבית. את להבהיל השיניים

 את עצמה היא תבטל שכך קיווה
לפיצויים■ זכאית תהיה ולא החוזה,

 רופא־השיניים הציע שנה, חצי לפני
 בשרות- חייל עדיין או שהיה לרבה,
 תוכניתו. את לבצע לו לעזור חובה,

פן מרבה ביקש הוא ל ט  לבעלודהבית, ל
 7* לסגוד באיומש ממנה ולדרוש

 לסלק או ,!שבדירת מרפאת־השינייס
 את ולהשכיר מהמקום מלניק הד״ר את

ל אחר. לרופא־שינייס המקום הת הדי
ך ואמר העולנדהתחתון, כאיש חזה מ  ל

 לדרישותיו, תיענה לא שאם לת־הבית
 בילדיה. ויפגע ביתה את יפוצץ

ש- אלא אלימות. בלי צ׳קים,
 האשה צלחת לא השניים של תוכניתם

פנתה היא נבהלת לא המאויימת
נתפסו. ״־י״ייים ■'׳•״יי'05, ונח?־^• התייצב השבוע

 וזפא־ מישפסו. לפתיחת סירוטה שרה
 סירפאת־שיניים בעל שהוא השיניים,

 .אדלי לדידן. הגיע לא בראשון־לציון,
 בא? לא סלניק הד״ר מדוע יודע אתה
 שאלה לוז־ לעזור אולי יכול אתה

בכ הניד הוא אך דבח, את השופטת
 כל לי אין יודע, ״אינני ואמר: תפיו
איותו.' קשר

 את לדבח השופטת שקראה אחרי
 את לספר הצעיד ביקש כתב־האישום,

 סיפורו.
דבח: אמר
 רכב לי היה זמן. באותו חייל הייתי

 לי הציעו לכסף. זקוק והייתי פרטי
 שילמו. שלא מאנשים צ׳קים לגבות
 הולך אחד, בן־אדם עם עובד הייתי

 אלימות בלי איתם ומדבר לאנשים
של שהצ׳קיס לבעלי־החנויות, בכלל.

 אדיבים לגשת זמן היה לא חזרו, הם
 אני החוב. את ולגבות איתם לדבר כדי

 םישייבמת היו והם לביתם, בא הייתי
}ל להם נגרמת היתה כי ומשלמים,

נעימות.
ואחר־ אחת, לחנות צ׳קים גביתי כך

 אדזת, לגברת שהגעתי ער לשניה, כך
 הי* ביבנה. מדפאת־שיניים לה שיש

 צ׳קים, לגבות מלניק לד״ר אותי שלחה
כסף. לה חייב שהוא אמרה

 שלד במרפאה לדוקטור ניגשתי
 לד אמר והוא היקב, ליד בראשוךלציון

 בצ׳קינג תסתכל ״יהושע,
 רשומים שהם רואה
 לה אישר
 שהוא ראיתי

 את לה והחזרתי
 אליו, אותי הזמץ
 לי הציע
לפשע קשר

אדם
 ובתור ניים,

 פעם מאוד.
 אחר־כך כסף.

 שמאשימים
 סודה אני

 חייב הרגשתי
כסף לו


