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ש צבא דור לו שי ן מתאים תחנת־שי ו ו י . של ל . . ם י ל נ ו ל ו ק ה

ה..." לצרפת טאנזאויה בין באמצע אנו הדמוקרטיה מבחינת שוודי ו
״העו על טוטאלי חרם צה״ל״ ״גלי תחגת מטילה רכות שנים מזה

 ״העולם עורף את לראיין עורכי-תוכניות של בקשות ועורפיו. הזה" לם
שיגרתי. כאופן נדחו הזה״

 הצעה קינן. עמוס •טל בחלקו נפל דומה גורל פי נסתבר, השבוע
 ״,2 ״שואה סיפרו הופעת לרגל קינן, עמום את לראיין מנוסי דירי של

בתו נדחתה הקצר״, שישי ״יום מנוסי של השבועית תופניתו כמיסגרת

 כספר לדון מופן ״איננו כי כטענה נאור, מרדכי התחנה, מפקד על-ידי קף
 לו. לעזור יכול דיון וכל בעיניו פסול שהספר מאחר כלשהי״, כצורה

הישרא בטלוויזיה מפן לאחר שנערך קינן, עם הראיון כי הוסיף, נאור
חמור. מישגה בעיניו היה לית,

:קינן עמוס את אכנרי אורי ריאיין השבוע

 ננונהת■ מש דנו ,אין
■טוזמוחו המוויס!־ ■

הו נתן גלי־צה״ל תחנת של המפקד •
הו ואפילו כגלי־צה״ל, אותך לראיין שלא ראה
 העלאה־ לו יביא זה איסור בי מקווה שהוא סיף

כדרגה...
 נעים שלא אומר, הוא טוב. יותר זה את אמר הוא לא,

קינן. עמום ביגלל בדרגה לעלות לו
 על להיות צריך היה שהראיון מכין אני •

 צ. שואה זה־עתה, שהופיע האחרון, סיפרך
ץ להזכירו אסר גלי־צה״ל מפקד לדעתך, מדוע,

 זה זה״, את אסר גלי־צה״ל מפקד ״מדוע על לענות
פשוט. דבר

 בתוך שיקרא מה כי זה, את אסר גלי־צה״ל מפקד
 לא אני — מוראל הצבא של החינוכית ההירארכיה

 לא בישראל, למחנה־השלום ששייך אדם כל לזה. שייך
 ל- שתורמים תושב בצה״ל שקצין־חינוך לאנישים שייך

 ורק הניצים, רק תורמים הצבא למוראל הצבא. מוראל
 ישראלית דיעה לו שיש אדם כל השלמה. ארץ־ישראל

לקונ מתקרב שזה מראים המישאלים אם אפילו אחרת,
בגלי־צח״ל. מקובל לא עדיין זה לאומי, צנזוס

 גלי־צה״ל תחנת על קודם נדבר אולי •
 תחנה ככלל שיש בעיניך מוזר לא האם עצמה.

ך כזאת
 מוטה שם והיה פרטית. במסיבה הייתי ימים כמד, לפני

 הצעה, לו הגשתי ואני ושוחחנו. וישבנו הרמטב״ל, גור,
 צד,״ל של האינטרס דעתי ־שלפי ליו, אמרתי במסיבה.

 מחייב והדמוקרטיה, המדינה של האינטרס רק לא עצמו,
במחנה. ואת גלי־צה״ל סגירת את

 ש־ בסדר זה הירארכי. אירגון זה צד,״ל ז הסיבה מה
 לבקש יכול לא אתה במילחמות. עוסק הירארכי אירגון

 שהמ״ם־ המ״ם־כף, את ויבחרו אסיפה יעשו שהטוראים
 זמן כל המ״ם־מ״ם. את ויבחרו אסיפה יעשו כ״פים

 — מילחמות לעשות הוא ההירארכי האירגון של שהתפקיד
מילחמיות. שיעשו

 תשלום בגחלת פלג לנו
 ביולוגיה יש מסורת, יש

 זואולוגיה יש
ארכיאולוגיה ויש

 בכלי־ ולהשתמש דיעות להביע עומדים גם שהם ברגע
 אמרתי חמורה. ציבורית להטעייה גורמים הם תיקשורת,

 חשוד דימיון דומות במחנה של שהאותיות גור, למוטה
 להליכים הכפופה חופשית, עברית עיתונות של לאותיות

 משתמשים שבה השפה הציבור. את מטעה וזה דמוקרטיים,
 החופשית, העברית לשפה חשוד דימיון דומה בגלי־צה״ל

דמו להליכים הכפופים חופשיים, לכלי־תיקשורת השייכת
קרטיים.

— דיעה להבעת משמשים הללו וכלי־התיקשורת הואיל
לאירגון דיעות. יביע בכלל הירארכי שאירגון ייתכן לא

ערבית!״ עבודה בשביל נלחמנו ״לא
 דמוקרטית. בארץ דיעות בהבעת תפקיד שום אין הירארכי

 או ד,קולונלים. של ביוון או סאלאזאר של בפורטוגל רק
מהם. גרועים במישטרים

 שלא מפני רק לא זה מוטה, ״תראה, :לו אמרתי אני אז
 יש שבצה״ל ואומרים הרמטכ״ל, אתה דמוקרטי. ולא יפה

 צה״ל. על חמורה ביקורת יש יום־כיפור ומאז פוליטיזציה,
 למישמעת, אותו ולהחזיר צה״ל, את לנקות רוצה אתה אם

 אותו נקה — להילחם שתפקידו אירגון אותו ולעשות
 במישמעת, הפוגמים מדברים אותו נקה מהפוליטיזציה,

 אל הפוליטיקה את תחזיר מצר,״ל, הפוליטיקה את תוציא
 במחנה, את תסגור מילחמות. תעשה ואתה הדמוקרטיה,

גלי־צה״ל.״ את ותסגור
 ואת גלי־צה״ל את להעכיר מציע אתה +

ך אחרות ציבוריות לידיים במחנה
 גלי־ של הצ׳ארטר את לשנות שצריך חושב אני כן,
מוסי הפדשדר ערוץ שיהיה התנגדות לי אין ובמחנה. צה״ל

וחיי מוסיקה, שומעים לא שאזרחים בשעות לחיילים, קה
בשמירה. יושבים לים

ך לרשות־השידור שייך יהיה והוא •
 לקצץ- רשות שיש שיגיד מסויים, צ׳ארטר עם יכן.
 צד,״ל מאישי לכמה עבודה לתת קצת, לבחור החינוך
 • קרביות. בעמדות מאויישים שאינם

¥ + ¥
 למדי ארוכה תקופה עכשיו היית אתה •

 הן שלך ההתרשמויות לכן וחזרת. כחוץ־לארץ
 שבלי-התיק- ההרגשה לך יש האם חדות. יותר

 את משקפים והרדיו, הטלוויזיה כארץ, שורת
ץ כציבור הדיעות מיגוון

 מערבית, לדמוקרטיה בזה קרובים אנחנו חס־וחלילה.
 לדמוקר- קרובים אנחנו וכלכלית תרבותית שמבחינה כמו
בםך-ד,כל אנחנו כלכלית שמבחינת כמו מערבית. טית

 ומגבית, אמריקאית, תמיכה שמקבלים קטנים פאראזיטים
 עמידה. שום לנו ואין דבר, וכל הבינלאומי מהבנק ומילווה

 כלי־ לנו ויש נשיא, לנו ויש פרלמנט, לנו שיש זה ״
 אומר לא זה לכאורה־עצמאיים, כאלה, ודברים תיקשורת

 בארצות המקובלת הדמוקרטיה ממידת פה נהנים שאנחנו
 מאשר גדולה יותר דמוקרטיה ממידת נהנים אנחנו המערב.
 וכלי- נשיא יש להן שגם חדשות, אפריקאי׳ות במדינות

אי דמוקרטיה, מבחינת אנחנו, כאלה• ודברים תיקשורת
נאמר. ושוודיה, צרפת לבין טנזאניח בין שם

 שהוא אדם שכל ברור, דבר זה האמריקאית בטלוויזיה
 שייך אינו אם ובין למימסד שייך הוא אס בין בחדשות,
 עשרות־מיליוגי לפני הקטן המסך על מופיע למימסד,
 בגלי־האתר חרם יש אצלנו מובן־מאליו. דבר זה מאזינים.

 על ולא האישים כל על שלא נכון דיעות. ועל אישים, על
 אצלנו ואין מוחלטת, דיקטאטורד, אצלנו אין הדיעות• כל

באמצע. שהוא משהו אצלנו יש מוחלטת. דמוקרטיה
 הוא דמוקרטיה,״ זה ״אין ואומר למישהו בא אתה אם
מחנות־הסגר!״ גם לנו אין ״אבל ויגיד: עליך יקפוץ

 קנה־המידה אם מחנות־הסגר. לנו אין ו מה יודע אתה
 הכי אנחנו מחנות־הסגר, שאין הוא לדמוקרטיה והמדד

מחנות־הסגר. לגו אין ושוודיה, וצרפת אנחנו דמוקרטיים.
 יש ברוסיה כן, לדמוקרטיה. שייכים לא ורוסיה אנחנו

 ובארצות־ ,ובשוודיה בצרפת, אבל אין. לנו מחנות־הסגר,
 של לשוליים שייך להיות יכול אדם כל ובאנגליה, הברית,
 המימסד של לצמרת שייך ולהיות הפוליטי, המימסד

אחר. מימסד וכל האקדמאי האינטלקטואלי, האמנותי,
 לא הפוליטי, למימסד שייך שאינו אדם לא. — אצלנו

 לא בישראל. אחר מימסד שום של לצמרת להגיע יכול
לו. נותנים
 דה־גוד על הסיפור את לי מזכיר אתה •

 ״בגידה״, מעשה ביצע סארטר באשר וסארטר.
 לאסור ורצו כאלג׳יריה, לחמה שצרפת בשעה
צרפת׳/ הוא סארטר ״גם :אמר דה״גול אותו,

 היהודי־אמריקאי המימסד
 על להילחם מוכן

 השלמה או־דשואל
הישראלים אחרון עד

מת שאתה מכין אני אותו. אסר לא הוא ולבן
כזאת. להכרה געגע
 טוב. מצב גקרא כבר זה כזה. למצב מתגעגע לא אני
 מי פה, ישראל. זה אבנרי אורי שגם יגידו שפה הלוואי

 היא צרפת ישראל. לא הוא הרישמי למימסד שייך שלא
 אבל שלה, למימסד שייך שלא מי שגם גדולה, כל־כד ארץ

 רוצה הייתי אני צרפת. הוא שלה, התרבותית למסורת שייך
הזה. למצב שנגיע

הטל לגבי כאן אומר שאתה הדברים •
רכים, אנשים יפתיעו כוודאי והרדיו וויזיה




