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״ בפנים השמיים. רוחות סערו חוץ ך

 שררה תל־אביב קולנוע של אולם־הענק -1
 האזינו איש מאות וחמש אלפיים דממה.
 הרוחות סערו פעם מדי אך הגדול. לוויכוח

 מכל הוטחו קריאות־ביניים האולם. בתוך גם
 אחר או זה חלק של תשואותיהם לקול עבר,

הקהל. של

 שיש ביותר הבוער הוא הוויכוח נושא
 האם החדשים? בשטחים לעשות מה בישראל:

 ואם להחזירם? 'למדינת־ישראל? אותם לספח
 כזה צעד כל השפעת תהיה מה למי? — כן
השלום? על

 המוני את משך הנושא רק לא אבל
 פחות לא משך הסוער. בליל־שבת האזרחים

כי המתווכחים. שני של שמותיהם צירוף

 מייצגים רק אינם אבנרי ואורי הראל איסר
 השטחים. לעתיד ביחס שונות, דיעות שתי

מנוגדות. דרכים שתי מסמלים הם
 אי־אפשר שנה 15 שבמשך הראל, איסר

 ״איסר כינויו ואשר שמו, את לפרסם היה
 עמד בארץ, מעט למתי רק ידוע היה הקטן״
 ניהל הוא המדינה. של הבטחון שרותי בראש

ה המדענים נגד הגדולים המיבצעים את
 אדולף חטיפת על אישית פיקד גרמניים,
 בן־גוריון. דויד של לצילו ונחשב אייכמן,
 שרוחי־ על גם ממונה והיותו לאיש, נאמנותו
 אותו, הפכה בענייני־פנים, העוסקים הבטחון
 נגד דמסע מראשי לאחד מסויימת, בתקופה
ועורכיו. הזה העולס

כבמה הזה העולם התחשל שנים, באותן
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רהואל ב מסש אמרי
 המתווכחים, שני בין שחח ן8באו חולן החינוס
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 עם9 מדי הבמה. של הימני האגף מן
 זמן להשיב. לתורו חיכה הערות, רשם

לחליפין. רעהו לדברי איש שהשיבו

 מיושבי אחד מפי הראל, איסר לעבר מופניתהסיפוח נגד צעקת
 שהיו אלה, צעקות באולם. הראשונות השורות

תל־אביב. בקולנוע שנכח הרב הקהל מצד ספונטאניות תגובות עוררו ומחודדות, מגוונות

 סבע עצמו אבנרי אורי לוחמת. פוליטית
 אסור כי — החושך״ ״מנגנון המונח את

 האותיות את להזכיר ימים, באותם היה,
ישראלי. בעחון ש.ב.

 בן־ של צילו היה הראל איסר אם אבל
 לו. נרצע עבד היה לא זאת בכל הוא גוריון,

 היום בא לזקן. לא אמר שהוא היום בא
 ראש־ הזקן, של ליורשו לא אמר גם שהוא

אשכול. לוי הממשלה
 הוא פיו. את לבלום לאיש נתן לא מאז

 בעלות שאלות במספר דעתו את הביע
 בחוגים לרוב אך — לאומית חשיבות
 היה ששת־הימים, מלחמת לאחר סגורים.

 התנועה של הראשונים ממנהיגיה לאחד
זה, שישי ביום השלימה. ארץ־ישראל למען

 שלו, דעותיו את רק מביע הוא כי בהדגישו
 הציבור בפני עמד גוף, שום מייצג ואינו

 הגדול. המילולי הקרב את לנהל כדי הגדול,
 היסודית שעמדתו אבנרי, אורי התייצב כנגדו

 תוצאות את לנצל ברורה: היא אף זו בשאלה
 לעם לאפשר כדי ששת־הימים, מלחמת

 את החדשים בשטחים להקים הפלסטינאי
ב קשורה שתהיה שלו, העצמאית המדינה

מדינת־ישראל. עם פדראציה קשרי
★ ★ ★

מהשמים? גזירה
•  פתח השטחים,״ כהחזרת דוגלים ך

״מער בוויכוח, חלקו את הראל איסר 1 1 ״
המשוחררים לשטחים זכותנו על ערים


