
 לכתב־החוץ נחשב קמפסקי אולריך הנס
 שעבר בחודש המערבית. גרמניה של 1 מס׳

 גמאל על־ידי אישי לראיון פעמיים נתקבל
 לישראל. ישר בא מכן לאחר עבד־אל־נאצר.

 עם כאן להיפגש עמו היה וגמור מנוי
 שמעון בן־גוריון, דויד אנשים: שלושה

הזה. העולם ועורך פרם
 מאמר הקדיש האחרונות הפגישות לשתי
 צייטונג בזיד־דויטשה קמפסקי כותב משותף.
היומו משלושת אחד דרום־גרמני״), (״עתון

בארצו: החשובים הרציניים נים
ת ל א ש נ . . ל יכול זמן כמה השאלה: .

יש בין מלחמה (של הנוכחי המצב הימשך
מתגב בישראל אין האם והערבים)? ראל
להת השואפים כוחות הזמן, במרוצת שים

הערבים? עס ולהבנה פייסות
 חסר עדיין אבל כאלה, כוחות קיימים

 בתנועה התלכדו הם ממשי. פוליטי כוח להם
 מייסדיה השמית. הפעולה לעצמה הקוראת

 שהרוב הצעירה, האינטליגנציה אנשי הם
 אפילו ואולי רכי־לבב, בהם רואה הגדול

בציונות. בוגדים
 כמדינה שישראל, רוצה השמית הפעולה
באימפריא מתלותה ומשוחררת ניטראלית

מוק כתנאי התיכון. במזרח תשתלב ליזם,
 ישראל, על טוב, רצון של וכהוכחה דם,

ולה ארין־ישראל פליטי את לפצות לדעתה,
שיבה. להם ציע

. .  תהיה, הקיימת) (המדיניות תוצאת .
 גטו חדשה, מדינת־צלבנים דובריה, לדעת

מזויין.
ל מוכן אינו פרם שמעון ראש־הבטחון

 רעיון את דוחה הוא כך. על לוויכוח היכנס
״כא אחד: בפסוק הישראלית־ערבית ההבנה

 החתול לא חתול, אחרי רודף כלב שר
שלום.״ לבקש שצריך הוא

 של פצצות־השלום לפני כמובן, היה, זה
 פרם מר גם היה אחרת בורגיבה. אל־חביב
 בפסוק ההבנה רעיון את ״לדחות מתקשה

אחד.״
 זה אין האם :השאלה נשאלת זאת בכל
יש את משווה שר־הבטחון שסגן משונה

כלב? מפני הבורח לחתול ראל
שופעת־הכוח, ה״גברית״, הפוזה זוהי האם

הישראלי? הבטחוניזם של

ג ו ׳ ש ׳ ה ל

ת ו י ו נ ח ב

ת ו ר ח ב ו מ ה

י מפיץ ד ע ל :בישראל ב

ושוונ׳בע״מ הירשפרונג

אביטל שורק

★ ★ ★
המצויי השבועונים גדול שטרן, דר גם
 מקום הזה להעולם הקדיש בגרמניה, רים
ל לאחרונה שהקדיש בסידרת־כתבות רב

ב הסידרה את סיים במיקרה לא ישראל.
ש כפי בדיוק הזה, העולם עורך עם ראיון
 על גרמני סרט־טלביזיה כן לפני עשה

ישראל.
 בין מתנדנדים (בישראל) הצעירים רוב

 הערבי האוייב כלפי מובהקת רוח־התנשאות
 צורך, יהיה לא אם ראשונה תמיהה ובין

הערבים. עם הבנה לידי להגיע הימים, באחד
 העתונאי הוא המתונים של דברם נושא

מש הזה, העולם שבועתו, את אבנרי. אורי
שפיגל. דר עם קרובות לעיתים ווים

 הערבים. עם שלום רק תובע אינו אבנרי
 המרחב, מדינות כל של לפדרציה מטיף הוא

ומצריים. ישראל כמובן, ובתוכן,
 זקן בתל־אביב. בדירתו עמו נפגשתי

. כמעט מראה לו משוות אפור . . י כ ״ תנ
 שלנו,״ בנוער גדולות תקוות תולים ״אנו

 ממשלות כמו שלנו — ״הממשלות אמר.
 ארצותינו את הכניסו — ודמשק קאהיר
סתום.״ למבוי
. .  עמיתים של צוות סביבו ליכד אבנרי .

 הרעיונות את המפיצים וחסרי־מורא, צעירים
ומתייצ הרצאות נושאים האלה, הפוליטיים

ובאוני בבתי־הספר פומביים לוויכוחים בים
ברסיטאות.

רייאזדיתו !גימנסיה
י״ב י״א, י׳, ט׳, לכיתות תשכ״ו הלמודים לשנת הרשמה

 וריאלית הומניסטית :במגמות עיוני תיכון
ת : טכני
 ה ק י נ ו ר ט ק ל א ־ ו י ד ר

ת: או  מכונות בנין, סכנ

ס: רסו מכונות בנין, עו
החנוך משרד מטעם הנערכות הבגרות לבחינות הכנה כולל

 מודרג לימוד שכר • כוקר כתות • אקדמאיים מורים
 בערב 4—8 בבוקר; 8—13 והרשמה: פרטים

תל־אביב ,19 אלנבי רחוכ :כית־הספר כמשרד

;במגמות מקצועי תיכון
אמנותית
גרפיקה

 ופסול ציור
 ותיאטרון במה

ארכיטקטורה

מסחרית
פקידות

הנהלת
חשבונות

 ורכי־ בוגדיס בהם רואים רבים ישראלים
לבב.
 ובין בינינו ״ההבנה :אומר אבנרי אך

 המדינה עתיד קיומנו. צורך היא הערבים
 הערבים.״ עם הסדר מחייב

בישראל. תקווה של קרן זוהי
★ ★ ★

 עם בן־פורת ישעיהו של מראיון קטע
^ : בן־גוריון דויד

.״ \ כן־גוריון .  יש שנים חמש כבר .
 אינני לי. איכפת ולא נגדי, מאורגנת השמצה
 מהשמצה.״ ולא מחנופה, לא מתפעל

 אתה השמצה, אומר ״כשאתר, : בן־פורת
 הזה?״ להעולם מתכוזן

ץ רי ו ג ך מ רק לא היא ״ההשמצה :כ
הזה.״ העולם
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