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 בו, שנתקל מיקרד, אותו לוקח רגועה,
 שואל ״שוביניסט״, הכינוי את לו מדביק

 בתוכנו, נמצאים כאלה שוביניסטים כמה
 לחפש בכלל לנו יש מה למסקנה: ומגיע
 השינאה־ד,עצמית? הגיעה להיכן עד כאן?
 עצמנו? את שונאים כה אנו באמת האם

 אחי, אביך, הוא ישראלי אותו הרי כי
או עינינו מעל נוריד אולי אני. אתה,

לח מעט שהקדמנו כהים מישקפיים תם
 מה חשבון־הנפש, את לנו ונעשה שוב,
 לשפר, נוכל ומה זאת לכל תרמנו אנו

 עד ממנה ששתינו לבאר לירוק ובמקום
 לרוץ ולא ולשנות, להחליף ננסה היום,

זרים. בשדות לרעות אחוזי-אמוק
חיפה יוף, שלמה

ראגד אשכר.איין
 (עורך עומר לדן אסיר־תודה אהיה
 יואיל אם נייר״), של ״נמר החדש המדור
 תמצית את הזה העולם דפי מעל להביא
בירחונה לקוראיה, ראנד איין של דבריה

ראנד איין
למאמינים דו״ח

 הזכיר עומר ראנד. איין אשגר האחרון
 הזה (העולם האחרון במדורו הדברים את

פירט. לא אך ),2007
 בכך ימצאו רבים קוראים כי בטוחני

עניין.
 שער־הגולן שוסטר, יחזקאל

צרות של ויה5
 הבמאי של החדש סירטם צרות, של יופי

 כוונה מתוך נעשה אלתר, ונפתלי דיין אסי
 אמנותי- שהיה קודם מסרט הפסדים לכסות

לעיניים). (חגיגה אישי
 של צרכיו לפי תפור צרות של יופי
 לתודעתם מחוץ קיים שאינו ילידים״ ״קהל

 מיסחריים מסרטים גרוע הוא יוצריו. של
ו בחוסר־כנות, עשוי שהוא בכך אחרים
בצופה. וזילזול רשלנות של רמה במידה

ה בעתיד חמורה פגיעה מהווה הסרט
ל מזיק הוא בישראל, האמנותי קולנוע

 קהל ומרחיק ישראלי״, ״סרט המונח דימוי
אחר. אופי בעלי מסרטים פוטנציאלי

 בתי־הקולנזע בעלי את מרגיל הסרט
ו קלים, לרווחים יוצריו) את גם (ואולי
 סוג עם להתעסק התנגדותם את מגביר
אחר. סרטים

 אמנו- סרטים מיצירת היוצרים מעבר
 מהווה הנוכחי, הסוג מן סרט ליצירת תיים

 מערכם מפחית אמן, של ידיים״ ,הרמת
ניסיו על ומעיב הקודמים סירטיהם של

בעתיד. נותיהם
 ממודעות-הפיר- היוצרים שמות העלמת

 כבר עת הסרט(?) לסוף והדחקתם סומת,
 של אופיו על מכל יותר מעידה המסד׳ נסגר

 את עליו לחתום התביישו שיוצריו הסרט,
 מלגרוף נמנעים אינם אך בהבלטה, שמם

רווחיו. את
 האמנותי הקולנוע לעתיד החרד אדם כל
 לתשומת- אלה דברים לקחת צריו בארץ
ליבו.

 תל־אביב דישי, שאול
צודקת לעולס טעות
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