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 החייל רצח האם

 אות הזא בירושלים
יתכן. זה לבאות?

 להישפך עלול זו, מגמה תימשך אם
רב. דם עוד

התקוממות
ל פ״!גל ש מ כ

 ישראלי, חייל אחד: ביום קרה זה
 לעיר בכניסה נרצח ישיבת־הסרר, איש

 בדרום. נעלם ישראלי חייל העתיקה.
נהר ילד, מהם אחד פלסטינים, שלושה

 ידיו שתי נקטעו פלסטיני לצעיר גו.
 להוריד ניסה כאשר שהתחשמל אחרי
 דרישת לפי מחוט־חשמל, פלסטיני דגל

החיילים.
חדש. היה לא הפלסטינים בהריגת

ביש שמעטים יומיומי, אירוע הפך זה
 זאת, לעומת לב. אליו שמים עוד ראל

 צעיר בידי בדקירת־סכין, החייל הריגת
חריג. מאורע היא לו, שארב פלסטיני
לבאות? אות זה האם
 ה־ מנגנון־ההסברה מעוניין? מי
 כי להוכיח כדי המיקרה על עט רישמי
ניס דרך־הטרור." את זנח לא ״אש״ף

 הנאיבית האמונה מן נובעים אלה יונות
 האמריקאים את לשכנע ניתן כאילו

 אם אש״ף, עם ההידברות את להפסיק
בטרור. עוסק אש״ף כי יוכח

 שהאמת מוכיח הזה הניסיון עצם
האינט את נוגד הפיגוע הפוכה: היא

 כי להניח יש אש״ף. הנהגת של רסים
צעי קבוצת של פרטיזני אקס זה היה
 של המתון בקו נפשם שקצה רים,

קי באירגון חברים שהם יתכן אש״ף.
 של מדיניותו את לסכל המבקש צוני,
ערפאת. יאסר

חשוב. לקח זה במיקרה יש כך גם אך
 הישגים להשיג יצליח לא אש״ף אם

 בישראל הכרתו בעיקבות משמעותיים
במ יבואו הפסקת־הטרור, על וההכרזה

יותר. הרבה קיצוניים יסודות קומו
 מי־ עתה נערך קדחתני. מירדן

 מית־ המגמות: שתי בין קדחתני רוץ
להנ שנועדה אש״ף, של קפת־השלום

 לאומיים הישגים הפלסטיני לעם חיל
 הקיצוניות והתגברות מדינית, בדרך

הדתית. ו/או הלאומית
 לישראל. גם תפקיד יש הזה במירוץ

 על־ידי המתונים את לעודד יכולה היא
 יכולה, והיא פיתרון, של לכיוון תזוזה

 לעודד ובכך תזוזה כל להקפיא להיפר,
הפלסטינית. הקיצוניות את

 ממשלת־ישראל: של הנוכחי הקו
הפלס הקיצוניות את דווקא לעודד
 לשאת הצורך מן להימנע כדי טינית,
עזה". וחבל שומרון ״יהודה, על ולתת

1
 וגם המחייבים גם

 קצת היו המתנגדים
 גם אבד מגוחכים.

הגיון. היה בכך
 הע־ בסימן עמד הפוליטי השבוע כל

 אל־חו־ פייצל של לביתו לייה־לרגל
 מן ששוחרר הפלסטיני המנהיג סייני,
 מעצר של תקופות שתי אחרי הכלא

ביטחון״. ״מטעמי מינהלי
שונים. היבטים זו לתופעה היו

 היא ואכן, סביבה. חגגו הומוריסטים
 כאשר במיקצת, מגוחכת צורה לבשה

 המנהיג אל מיהרו עסקן וכל חוג כל
 להד ולהיראות, לראות כדי הפלסטיני,

 אני ולקבוע: בכלי־התיקשורת פיע
קיים.

ה בהארץ: מרקוס יואל של כדבריו
 צד .1א הוא אל־חוסייני אצל ביקור

 בצד הראוי־לשמו עסקן שום האופנה.
להר היה יכול לא הזירה של השמאלי

שם. להיראות שלא לעצמו שות
 של הימני בצד שמאלי. גימיק

 סיעת־הליכוד רב. רוגז עורר זה הזירה
 היא מצידה: גיחוך של לשיא הגיעה אף

וביק אנשי־המערך אל רישמית פנתה
אלה. מביקורים להימנע מהם שה

 משמעות בעלות היו הגישות שתי
סמוייה.

 אל־ פייצל על שעטו אנשי־השמאל,
 אצל הביקור רב: שלל מצאו חוסייני,

 לפסוח להם איפשר הירושלמי הגבר
 את מהם מנע זה הסעיפים. שתי על

 — אנשי־אש״ף עם להיפגש הצורך
 רבים ולדעת בלתי״חוקי, שהוא מעשה

להס כדאי לא בלתי־פופולרי. גם מהם
תכן.

מזו אל־חוסייני שפייצל מכיוון אך
 לאיר־ שייך להיות מבלי אש״ף, עם הה
לה להם מאפשר אצלו הביקור הרי גון,

אש״ף. עם נדברו כאילו פנים עמיד
בב לרגל העלייה היתה זו מבחינה

סכנה. בלי התקדמות גימיק: חינת
 של ההתנגדות גם לאש״!?. בדרך

הגיון. בלי היתה לא הליכוד
אל־חוסיי־ לפייצל העלייה־לרגל כי

 כאשר לקרות, העומד על מרמזת ני
 להיפגש מותר ויהיה השערים ייפרצו

אנשי־אש״ף. עם

תח עלייה־לרגל של תופעה אותה
 כל עסקני כאשר מחר, עצמה על זור

ביני יתחרו והשמאל המרכז מיפלגות
 שזה ברגע ערפאת, יאסר אל בריצה הם

ובלתי־מסוכן. פופולרי מקובל, יהיה
 אל־חו־ עם כעת שנפגש שמי ברור

רא עם להיפגש מחר מוכן יהיה סייני,
 שלב־ מעין הוא אל־חוסייני אש״ף. שי

בתהליך. מעבר
משום־ לכך. מודעים אנשי-הליכוד

וזעמו. חששו כך
 היטב. זאת הבינו אש״ף ראשי גם

 הם הפגישות. את מנעו לא משום־כך
 שמא חששו אילו כך עושים היו בוודאי

להנ כגרעין לשמש אל־חוסייני עלול
חילופית. הגה

 מזה מעניין: פרט מתון. אותנטי
 הנהגה על רבץ יצחק מדבר זמן כמה

הש ״תושבי מקרב חילופית פלסטינית
״אוטו על מדבר הליכוד ואילו טחים״,
נומיה".

 גישות בשתי ברצינות שמאמין מי
ההי את בברכה לקדם צריך היה אלה,

מנ אין אל־חוסייני. פייצל עם דברות
בש ממנו יותר ״אותנטי" פלסטיני היג

 הוא הריעות ולכל הכבושים, טחים
הת הליכוד וגם רבין גם אך ״מתון״.

אותן. וגינו אלה לפגישות נגדו

חוץ יחסי
שהו זז? מ

 צהריי□ ארוחת אין
לא נם - בחינם

מוסקחה. עם ביחסים |
 בארצות־ נשיאים של סוגים שני יש

הברית.
 100״ אנשי הם הראשץ הסוג אנשי

 לבית נכנסים הם הראשונים״. הימים
 וברעיונות. במרץ מלאים כשהם הלבן

 ״ירח־הדבש" אווירת את מנצלים הם
במ לפתח כדי חדש נשיא כל האופפת

בתחו חדשות יוזמות של שורה הירות
עוב לקבוע כדי לליבם, הקרובים מים
מוגמרות. דות

הל לבית מגיעים השני הסוג אנשי
 מע־ אחרי ורצוצים עייפים כשהם בן

 שהם נדמה המתישה. רכת־הבחירות
 מקום־מגוריהם על בעצמם מתפלאים

לעשות. מה בדיוק יודעים ואינם החדש,
 הוא השני. לסוג שייך בוש ג׳ורג׳

כהו של הראשון החודש את ביזבז כבר
 מינה לא הוא דבר. לעשות מבלי נתו

הדרושים מאנשי־המפתח רבים עדיין

סדר־יום. לו אין מדיניות. לביצוע
ניצ בעולם רבים גורמים וטו. עוד

עובדות. ליצור כדי הזה המצב את לו
 חמישה התאגדו המרכזית באמריקה

 אר״ ממשלת את להעמיד כדי נשיאים,
החלי הם חדש. מצב לפני צות־הברית

 שכירי־הח־ ה״קונטראס", את לחסל טו
 כעל עליהם הכריז רגן שרונלד רב

 של שורה על והסכימו ״לוחמי־חרות",
 האמריקאים בניקאראגואה. רפורמות

להגיב. או להתערב יכלו לא
 המצב את מנצל הסובייטי שר־החוץ

ב מסע״לרכישת־לבבות עריכת לשם
ה כל עם נפגש המסע במהלך מרחב.

 הישראלי־ בסיכסוך החשובים גורמים
ורא הישראלי שר״החוץ וביניהם ערבי,

 הסובייטית הנוכחות הערבי. העולם שי
הסוביי והיוזמה עובדה, הפכה במרחב

תאוצה. צוברת טית
האמריק עומדים זו יוזמה מול גם
שע אחרי חסרי־אונים. שעה, לפי אים,

 עם הידברות של הראשון הצעד את שו
 השבוע מעצמם. נבהלו כאילו אש״ף,
 מועצת־ של החלטה על וטו הטילו

 התנהגות על ״צער״ שהביעה הביטחון,
 החלטה — הכבושים בשטחים ישראל
 מישרד־ מדוח אף יותר מתונה שהיתה

שיפטר"). עצמו(.דוח האמריקאי החוץ
 ארצות־הברית לליכוד. ניצחון

 אין וכבדת־תנועה. גדולה מדינה היא
במ מהלכיה את לשנות מסוגלת היא

הירות.
 וממושכות קשות התלבטויות אחרי
 אש״ף שבידי בעובדה להכיר החליטה
 ב״הידב־ פתחה היא לפיתרון. המפתח

 תיסוג לא זה, צעד שעשתה אחרי רות".

תתל שני, צעד שתעשה עד אך ממנו.
וממושכות. קשות שוב בט

הסוב הדיפלומטיה פועלת בינתיים
הת כבר במוסקווה רבה. בזריזות ייטית
 שם גם — הדרושות ההחלטות קבלו
 וממושכות. קשות התלבטויות אחרי

הי חידוש מהיר: הביצוע יהיה מעתה
הת ישראל, עם הדיפלומטיים חסים

 לפיוס סוריה הבאת מצריים, אל קרבות
 הוועידה לכינוס הצעות מצריים, עם

 אש״ף שילוב בשלבים, הבינלאומית
בתהליכים.

 תהליך מול עומדת ממשלת־שמיר
בחי רוצה היא מעורבים. ברגשות זה

 זה יהיה כי מוסקווה, עם היחסים דוש
 היא כך כדי תוך לליכוד. גדול ניצחון
 בהכרח אותה שיקרב תהליך, אל נגררת

גדול. הוא הפיתוי אש״ף. אל
 מעמיד שמיר־ארנס הצמד אמנם,

לש בלי דבר להשיג ניתן כאילו פנים
 לומר שרגילים כפי אולם, מחיר. לם

 הליכוד: על האהובים אנשי־הכלכלה
בחינם." ארוחת־צהריים ״אין
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תאהבה סיפור
כעם שהיה
הסודי הרומאן

ביותו המפורסם
הגיע בארץ,
לסופו השבוע

* והתגר והתחבקו וחייכו בכו כ ן
 אחרי ליבני, וטליה ידלין אשר שו. 1 (

 פרשת־ אחרי שנות־נישואין, וחצי תשע
 מישפט אחרי וסוערת, מרוכלת אהבים

 ביום נפרדו משותפת, ותינוקת וכלא
 וקוריוז משהו. יבש קצר, בטכס השישי

מאש ידלין את שגירש הרב אותו קטן:
מ ידלין את כעת גירש הראשונה, תו

השניה. אשתו

 אי־ והמציא טרח שמישהו חבל כמה
״- שלולא היוונית. הטרגדיה את פעם  כן,
 של הראשון גיבורה ידלין אשר היה

זו. טרגדיה
 מיפל• עסקן היה נמור־קומה, ידלין,

 שחייה מיוחסת, שיכבה של מלו גתי,
 מישפחתיים במעגלים עצמה, סביב נעו

 חד לאלה, אלה הדבוקים ושילטוניים
מושחתים. סבוכים, קים,

 סופו הזה המיגדל כי האמין לא איש
 דווקא היה הנופלים וראשון לקרוס.

 יושב־ראש מפא״י, מבכירי ידלץ. אשר
 מי ספיר, פינחס ממקורבי קופת־חולים,

בכל החזקים האנשים כאחד שנחשב
**" הישראלית. כלה

 מי ברורה. אך פשוטה בנלית, אמת
למ טיפס לכן שקודם טיבעי שנופל,

עלה.
 { של חייו נעו זו, בחוקיות כר, ואכן,

 למדי, אפור מחמדיה, קיבוצניק ידלין,
 דליה את לאשה נשא הוא שאפתן. אך

 : אליל־ גולומב, אליהו של בתו גולומב,
 .׳ חלק הפך כך ומאבות־הישוב. ההגנה

 • גולו־ אליהו של המורחבת מהמישפחה
 החמולות*״ אחת שרת, ומשה הוז רב מב,

 של הישראלית בחברה מכובדות היותר
אז.

 זה עלי: יגידו שלא היום יגיע ״עוד
 דליה, על יגידו אלא דלינקה, של בעלה

 לומר ידלין נהג אשרק׳ה,״ של אשתו זו
לשמוע. מוכן שהיה מי לכל

 רבה, בחריצות ידלין, קרה. כך ואכן,
 שר, היה לא מעולם הצמרת. אל טיפס

 הזמן רוב אולם ידלין. אהרון כבן־דודו,
 מאחורי שפועל כזה עמלן, תככן היה

 דבר כל כמעט לעשות מוכן הקלעים,
— בכספים. המיפלגה את לפנק כדי

̂  ב־ בתפנוקים. לו השיבה המיפלגה
 יושב־ מישרת אל הגיע תהילתו שיא
 להתמנות עמד ואף קופת־חולים, ראש

ישראל. בנק כנגיד
 הוא בחיבה. אותו הקיפו נשים גם

 אהוב, להיות אהב אולי או אותן, אהב
 מפולחן־הכוח: חלק היה זה גם מחוזר.
 מפורסמות, יפות, רובן נשים, לכבוש

 כמעט אלא בשתיקה, ולא נחשקות.
יידעו. שכולם כדי בפומבי,

גולומב, דליה עם נשוי היה שנים 30
 אחרות. מנשים נהנה תקופה אותה וכל

" צוונגר ולאה ארליכמן חווה רבות.  הן'
הרומנ ברשתו שהסתבכו שתיים, רק

 איתו, ביחד ושנפלו והכלכלית, טית
 הזה העולם של סידרת־הגילויים אחרי

.1976בי
 עיתונאי בראיון ושתקה. ידעה דליה
 מישפט־ בעת מגד, לאהרון שנתנה

 ״אין אמרה: היא ,1976 בדצמבר ידלין
 יחסי־ידידות אשר. כלפי מרירות בליבי

 בינינו שררו ואמת הדדי כבוד עמוקים,
 גם היום. גם קיימים והם שנה, 30 במשך

 הרבה. וזה בינינו, מקשרים הילדים
 של הוא שההפסד חושבת אני מאוד.
ביחד. לחיות באפשרותנו שאין שנינו,
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