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 לדיש־ הוזמנו ראשונה, ממדרגה איש־תרבות
המדיני.) בדיון דודקא ף תת

 שמיות לשפות פרופסור איני כי כשהערתי
 בבעייה ענייני וכי האיסלאם, לתרבות או

״,הג שאוכל לי נאמר פוליטי, כולו הוא
 על בהרצאה גם הפוליטיות דעותי את ניב״

 להגניב. אוהב איני אבל תרבות. ענייני
★ ★ ★

רח חוגים לקרב הצורך מן מתעלם איני
מס אני השלום. לרעיון האפשר ככל בים
 בהם אירועים פעם, מדי לארגן, שכדאי כים

 והמגובשת הקיצונית הגישה בעלי ישבו
 עדיין, היא, לבעייה שגישתם אנשים בצד

 הגישה כי הוא התנאי אך ועקרה. סתמית
 שייווצר, או הדיון, במרכז תעמוד הרצינית
הגישות. כל נציגי בין שוויון לפחות,

 מטעמים מראש, המארגנים דואגים אם אך
הסת הגישה בעלי כי מפוקפקים. מפלגתיים

ה דמות את יקבעו העויינת, אף או מית,
 ישחיתו הרצינית הגישה בעלי וכי מאורע,

 אולם בפגי צדדיות, בישיבות דבריהם אתי
 — בתוכניה קישוט מעין רק ויהוד ריק,
לכך? ידנו את ניתן מה לשם

 להצגה אותנו להזמין טרחו בכלל מדוע
שה לי נידמה מעט. לא כך על תמהתי זו?

 מחר יאמרו מה לחשוב צריכים אנחנו אבל
בקריית־שמונר,.

ל חייבת, מפלגה זו. בגישה כופר אני
 לזכות כוי בלתי־פופולארית, להיות עיתים,

 השומר־הצעיר ארוך. בטווח הציבור ן באם,
 הבל־ ברעיון דגל כאשר זאת, הוכיח עצמו

ה בימים הדו־לאומיות, של תי־פופולארי
(תמה והמאבק. המאורעות של ביותר מרים

 שציין זה, אזרחי לאומץ־לב קרה מה ני:
ההם?) הקשים בימים השומר־הצעיר את

 מה — נכונה זו שגישה נניח אפילו אולם
 סימפוזיון שעריכת זאת: רק ממנה? נובע

ה לגופים או למפלגות, עניין אינה רציני
ל ניתן אילו מפלגות. עם כל־כולם מזוהים

סימפוז לארגן כמונו, בלתי־תלויים, גופים
ה של המלאה תמיכתן תוך כאלה, יונים

רח ציבורית קשת ויצירת הקרובות מפלגות
 לרמה להעלותם היה אפשר אז כי — בה

 שמישהו מבלי מחשבתית, העזה של גבוהה
בקריית־גת״. יגידו ״מה לחשוש יצטרך
 ,:העמיד פירושו: רציני? סימפוזיון זה מה

 בעיית- כגון אחד, מוחשי נושא ישיבה בכל
יכ אשר בנאום, ישיבה כל לפתוח האטומי.

 את ולהקדיש מגובשות, מעשיות הצעות לול
הפירוז בישראל, הערבי המיעוט הפליטים,
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 .31139 טל. ת״א, בע׳־מ, שיחם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כהן שלום

 משנה: עורך
איתן דוב

כיתוב: עורך
קורו אבשלום

 ראשי: כתב
תבור אלי

 המערכת: צלם
אגור יעקב

 המערכת: צייר
י ק ו

המערכת: חברי
 נלור, שייע אלינב, שלמה אלוני, אורי
 תנגבי, חיים הורוביץ, דויד נלילי, לילי
 יריב, ויוה אבו־חנזדי, יוסר ורד, רותי

קינן. עמוס סטו■ אביבה
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הפתיחה ישיבת

וב בארץ רציניים הוגים זאת: היא תשובה
 לא זו, סוגיה ליד רבות המצויים עולם,

 זה, מעין למיבצע גמורה ברצינות יתייחסו
בו.. נשמע אינו קולנו אם

 כאחד, ושולליהם, רעיונותינו אוהדי כי
 זה בשטח פועלים שאנו אחד: דבר יודעים

 ללא וברצינות, בהתמדה המדינה, קום מיום
 בניגוד ואף כיתתי, או אישי אינטרס שום

 איננו כבוד, מחפשים איננו כזה. לאינטרס
 אחרי רודפים איננו בבחירות, קולות צדים

 מקבלים איננו הפופולאריות. או הפירסומת
 אנחנו מפלגתיות. הענקות או משכורות

ה האינטרסנטיים, השיקולים מן מש־חררים
 כן על מפלגות. של דרכן את מעוותים

הנכונים. בחוגים טסויים אשראי שמנו נושא
למדי מאפשר הוא נכס. הוא זה אשראי

ב עמנו לשבת טוב, רצון בעל ערבי, נאי
 שום לגבי אפשרי שאינו דבר — פרהסיה
 מביא הוא גולן.* ג׳ו מלבד אחר, ישראלי

ב ברצינות נשקל שלנו פירסום שכל לכך
 בלונדון בפאריס, המצומצמים החוגים אותם

 בענייני בעקביות העוסקים הבירות, ובשאר
 כי לי סיפר בן ודג׳ווד אנתוני המרחב.

 צאתו ערב ממנו, ביקש ידוע ערבי פרופסור
ל כדי כאן שהותו את לנצל לסימפוזיון,

עמנו. שוחח
ה למען אותו נושאים שאנו פיקדון זהו
ש זה, יקר פיקדון לבזבז לנו אסור עתיד.
 הענקת על־ידי שנים, של רב בעמל נוצר

 ושתוצאתו זה, מעין למיבצע שלנו גושפנקא
 כי הרושם את בציבור ליצור היא היחידה

 דרכים המגבשים אחראיים חוגים בארץ אין
 שהסברתי, (וכפי לשלום. ומעשיות חדשות

 לנו ניתן שלא כך מראש הסימפוזיון אורגן
 הקורא שקיווה כפי הפוך, רושם ליצור
 נדרשו העיקבי רעיון־השלום בעלי ביכר.

כש הסימפוזיון של לזירת־האיגרוף להיכנס
 להיאבק.) יכולת ללא גבם, על קשורות ידיהם

★ ★ ★
 לדבר. קל לכם לי: אמר מפ״מי עסקן

 יכולים אתם לבחירות. מתייצבים אינכם
בלתי־פופולאריים. להיות לעצמכם להרשות

 בחג־ שנסיונו גולן, : מאלפת עובדה *
 כלל במינו, יחיד הוא 'נסראל״ס־יערבייס עים
ש למרות בסיפוזיון, להשתתף הוזמן לא

ב״רץ. זמן אותו היה

הסימפוזיון של
( * • ־

 תוך אלה, הצעות לבירור הישיבה שאר כל
ונגד. בעד הדעות כל הבהרת
 של לאוסף הסימפוזיון הפך זאת תחת

 ללא ביניהן, קשר כל בלי הרצאות, חמישים
 חזרו נואמים שעשרות כך ביניהן, תיאום

 אף הושמעה ולא רעהו, דברי על איש
(להו כלשהו נושא על אחת מוחשית הצעה

ה בעניין בן ודג׳ווד של דבריו את ציא
 ב־ מעשי). דיון לשום זכו שלא פליטים,
 עוד בהשמעת היה טעם מה כזאת, מיסגרת
ל להביא יכלה שלא דקות, 15 של הכרזה
חדשה? גישה גיבוש

★ ★ ★
זקו איננו גם לפירסומת. זקוקים איננו

 שבקהל (דומני דעותינו להפצת לבמה קים
 אחד איש אף נכח לא הסימפוזיון מבקרי
 ו/או הזה העולם של קבוע קורא שאינו

 חשובות לרשותנו העומדות׳ הבמות אתגר).
 לרשות העומדות ת הבה. מן יותר ויעילות

ב לשקול, יכולנו לכן הסימפוזיון. עורכי
הש האם ובלתי־ריגשי: אובייקטיבי אופן

תזיק? או תועיל בסימפוזיון תתפותנו
 כי החלטנו הנ״ל, השיקולים כל לאור

 אלא ברכה, שום תביא לא השתתפותנו
 השלום רעיון של דמותו להמעטת׳ תביא

הסימ את מצילים היינו לא השמי. והאיחוד
ה השוב, רעיון מטביעים רק אלא פוזיון,

 מלל של בים עולמית, לתשומת־לב זוכה
 הרעיון לאויבי עוזרים היינו חסר־משמעות.

 כ־ הישראלי, הקהל בעיני לסווגו, המרחבי
להצ שאפשר בלתי־חשובה, תופעת־שז/יים

הפינות. באחת ניעה
 ידנו את ניתן בעתיד, כן בעבר, כמו

 כל עם שיתוף־פעולה, לכל הסתייגות ללא
 העניין את להצעיד שמטרתו שהוא, חוג

 לא אך אחד. במילימטר רק ולו קדימה,
 ה־ בלתי־כן, לשיתוף־פעולה ידנו את ניתן

״ אחורה. העניין את מצעיד
 חוגי־ של אקטיביזציה לשם ארגון־חזית

 פאסיביזצ־ לשם ארגון־חזית כן. — שוליים
ב שנכח בארץ, ביותר הטוב הקהל של יד,

לזב — הסימפוזיון אולם

רה* י3 ^6
 חינם בטיסת ותדכח

ל

 נושאים — שהוא סוג מכל והמאלט, הבירה בקבוקי
 אותיות מופיעות הפנימי בידם שעל פקקים ברובם, עתה,

האותיות מן לבנות שתוכל עד הפקקים, את אסוף שונות•

ה יחפיסמא את שבייל ר י ךוע ב

ם; הפרסים יוגרלו הסיסמא משלימי בין הבאי
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 השלמה, הפקקים מערכת את שיאסוף ואחד אחד בל

 יימסר כאשר בירה, ספלי 6 של נאה מערכת כפרס יקבל
בהגרלה• ההשתתפות טופס לו

 ל־חשבי' להמציא יש הפקקים את
 בירה), שווק (חברת בע־מ

 עד תל־אביב, ,19 עטר בן רח•
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