
במדינה
הע□

ג ש׳ ח שרים ל וחמש הע
 הצגזורה ביטור ער ההחלטה

 הוכיחה מחזות, עד
 עוצמת את שוב

דעתרהקה?
ה בישיבת השבוע שהתקבלה ההחלטה

 הצגות לגבי הצנזורה ביטול על ממשלה,
 אור, קרן כמו היתד. בישראל, תיאטרון
 קודרים עבים של למסך מבעד שבקעה

וחשובים.
 צרות־המוחין, הלאומנות, בה במדינה
 גוברים הפרט, בחיי השלטון והתערבות

 בהחלטה לראות היה ניתן לשנה, משנה
(ש ,1927 משנת מנדטורית תקנה לבטל

 לפני כבר בוטלה שם מבריטניה, הועתקה
 סיכוי של שביב תקווה, של ניצוץ שנים,)

בישראל. גם לנצח התבונה של ליכולתה
הממ החלטת של המעשית חשיבותה

 שנות 25 במשך ביותר. פחותה היא שלה
מח שני רק להצגה נאסרו המדינה קיום
 התי־ הצנזורה את להאשים אפשר אי זות.

 מש־ מופקד היה ביצועה שעל אטרונית,
התיא של ובשקיעתו בדעיכתו רד־הפנים,

בישראל. טרון
 לגבי הצנזורה היתד. מעשית מבחינה
 שלא פורמאלי, מיטרד מעין רק התיאטרון

 בפעם היה די אבל הבר. גרע ולא הוסיף
 הסרת לשם הצנזורה הופעלה בו היחידה

 על חריפה ביקורת בתוכה שכללה הצגה
המיותר. החוק לביטול לגרום כדי המימסד,

היד, ציבורית. לביקורת כניעה
נוספרים חברים קינן, עמוס של מחזהו זה

בורג שר״הפנים
מוצדקת לביקורת כניעה

 הציבורית. הסערה את שעורר ישו, על
 של בשמו נאחז התיאוקרטי משרד־הפנים

 לטעון כדי המחזה, בשם המופיע ישו
 על להגן מהרצון נובעת המחזה שפסילת

 טענה זו היתד, במדינה. הנוצרים רגשות
 אפילו הכיל לא המחזה שכן שחר, מחוסרת

הנוצ או הנצרות על אחת ביקורת מילת
 היה לא בו המופיע היהודי וישו רים,
בישראל. לעם נמשל אלא

 הצנזורה, על־ידי המחזה של פסילתו
 העליון, בית־המשפט על־ידי גם שאושרה

ירי להיפך: ציבורית. סערה הולידה לא
 כל הצטרפו אליהם קינן, עמום של ביו

 ידיהם סמכו במדינה, הליברליזם שונאי
הנימוקים אחרי אמן ענו הפסילה, על

הצנזורה. של המגוחכים
 וזעקה מחתה אנשי־רוח של קבוצה רק

 דביזיות, הרבה להם היו לא הפסילה. נגד
 מאחוריהם. גדול בוחרים קהל לא וגם
היש השלטון צמרת שאפילו נראה אבל

 בעני- דעת־הקהל לתגובות הקהה ראלית,
הצי לביקורת הפעם נכנעה שונים, נים

המוצדקת. בורית
שהתקב ההחלטה אבודה. מלחמה

 קולותיהם נגד קולות, ברוב בממשלה לה
 ראש־הממשלה, ושל הדתיים השרים של

 מאיר. לגולדה מהדהדת סטירת־לחי היתד,
 הצנזורה לביטול גולדה של התנגדותה

 מידת לאיזו שוב הוכיחה התיאטרון, על
 נראה זו. אשד, הידרדרה סובלנות חוסר

 אזתה ודוחף חושיה את ד,יקד,ה שהשלטון
 ביר־ בפרשת כמו מוחלט, עיוורון לקראת

 הממשלה שרי העזו לא שם עם־ואיקרית,
נגדה. להתייצב דעתה, על החולקים

 פסוק. סוף אומנם אינה הממשלה החלטת
 בורג, יוסף הד״ר ובראשם הדתיים, השרים

להו הנסיון עם משלים שאינו שר־הפנים,
 של זה תחום על הפיקוח את מידיו ציא
 מלחמת לנהל ינסו במדינה, התרבות חיי

החוק. ביטול נגד מאסף
אבודה. מלחמה זו שהיתר, אלא

 הצנזורה ביטול על הממשלה החלטת
 שנת לתחילת הולם שי היתד, לתיאטרון

 ראשית על שהעיד המדינה, של 25,-ד
ושליטיה. המדינה של ההתבגרות תהליך

ה של מ מ ה שי א ר
ד 3ד.צל מסע ה ש ד ל גו

 גורדה שד גירוייה
 האפיפיור עם מפגישתה

בראש־ממשרה בדמותה פגעו
ל־ המאמצים במסגרת תוכננה הפגישה
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למק מאיר, גולדה של יוקרתה את הגביר
 שוב ולהתיצב בה לחזור שתרצה רה

 פגישה בי ספק אין ממשלת־ישראל. בראש
 עם ישראלי ראש־ממשלה של ראשונה

 הוותיקן, בקרית הקתולית הכנסיה ראש
 של קרנה להרמת לתרום היתד, יכולה

 אפילו תחליף, לה שאין כמנהיגה גולדה,
ביחסי־חוץ. לא

 שבמו עצמה, גולדה זו שהיתר, אלא
לצ שיכלו היתרונות כל את הרסה ידיה
כ ולממשלת־ישראל, למפלגתה, לה, מוח

האפי עם ההיסטורית מהפגישה תוצאה
 השפיעה כנראה זו שפגישה גולדה, פיור.
 השפיעה שלא כשם נפשי באופן עליה
 האחרונות, בשנים אחרת פגישה כל עליה

 אחוזת־התרגשות, עשתונותיה. את איבדה
 מקרוב לחזות לה שניתן כפרית כילדה
 חוויותיה את לספר מיהרה מלכות, בהדר

 שמסרה לפני עוד הציבור, לנחלת ולהפכם
 עצמית, ביקורת כל בלי לממשלה. אותן

 פיר- כשלעצמה, להערכה הראויה בכנות
הא עם פגישתה תוכן את גולדה סמה

הדי בחיים חסרת־תקדים בצורה פיפיור
המקובלים. פלומטיים

 שהעניקה בראיון מאוד. מרגש ענץ
 (ושעורר לארץ שובה עם מייד למעריב

 במדינה) האחרים העתונים של זעמם את
 פגישתה של פרטים לפרטי גולדה נכנסה

 אליה הוטס בו לצורה עד האפיפיור, עם
הפגישה. בעת חבשה אותו הכובע
מאלפים: גילויים כמה

 מרגש היה הזה הענין בשבילי •
והר לי, וחשבתי ישבתי ככה, אני מאוד.
 יושב ד,כנסיה ראש שהנה זה, את גשתי

מא שומע, והוא מישראל, היהודיה מול
לו. אומרת שאני מה זין

 אני בשיחה. מתוחים רגעים היו +
 האלה הדברים את אומרת שאני הרגשתי

 ד,כנסיה, בראש שעומד למי הצלב, לאיש
הזה הצלב שתחת סימלה, הוא שהצלב

זעת1י הרי ...את

 זן מתאיס
מאן! זו ממאיס
 גלוישונים ■ גרמנים
ם ארמנים חני ט ס ק א •


