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)6 מעמוד (המשך
 עסקן אף מבייש היה לא גלילי של בונו

 הגיע כיצד תחילה, בשנים. בא מפלגתי
 בגיליון עיון של המביש המעשה לידי

 הוא גיליון, לידו התגלגל הזה? העולם
 * כותבי את מכתיר הוא אחר־כך מצטדק.

 ראש־הממשלה אל התיכוניסטים מכתב
ו במקור) כפולות (במרכאות ״אמיצים״

 שלמענם הפלסטינים, ידידיהם את אילו
 ״רק המבינות אדם״, ״חיות נלחמים, הם

מדברים.״ שהם השפה — אחת שפה
 צעיר כך כל כסיגנונך): (יקר, גלילי

 עניינים מסדר ומלואו, עולם מכתיר וכבר
 שמיניסטים אותם אולי החדשה. המפה לפי
 חלקם אולי מדכאות? ללא אמיצים הם

 תהיה שאתה שעה הבאה, במילחמה יפול
ן עורפי בטיס באיזה תרבותי קומיסאר

ש המיכתב הנה, כאלה. שיש מסתבר
נכ הגיליון, באותו מיכתבך, לפני פורסם

 כאלה לא (אולי קרביים חיילים בידי תב
 להם גם תסביר אולי בתלם). שהולכים

 ילדים עם שלימות משפחות ״הרג זה מה
 התוף בכביש רק לא — וחמש״ שלוש בני

 של ההגינות ולמען — בלבנון גם אלא
מקום. בכל היקום,

 רק הפלסטינים יודעים לדבריך, אומנם,
 * אותנו ללמד כדאי אולי אבל אחת, שפה
 הפנוי המקום את ולהשאיר שפתם את

 את מכיר אינני לנצח? ריק שבאנדרטות
 את תרם שהוא בטוח אני אך ביודספרך,

 שאדם המחשבה חללינו. לרשימת חלקו
מחרידתני. כך, חושב כמוך צעיר

 במילחמות מתו הטובים מידידי עשרות
 י ב־ וכלה השיחרור ממילחמת החל ישראל,

 שמיניסט. אינני יום־הכיפורים. מילחמת
 ואולי מהן באחת ונפצעתי מילחמות ראיתי

^ בגדמי. בשפת־הים אותך מגעיל אני ך  א
 התאבדות. איננו אוייב עם דיבור :לך דע

 מילחמה אחרי בחיים נשארת אם אפילו
 צלקות. בך ישארו נפצעת) לא אם (גם
 זו להכרה להגיע תזכה שלא מקווה אני

שכזו. בדרך
מ אותה ישלול מילחמה שעבר מי כל
 (במרכאות. ל״וותר״ שצריך תבין ראש.

 פיסת על כלום) על מוותר אינך לדעתי כי
 אישית שאתה שלום לקבל כדי קרקע,
 עם בו שתזכה החופש בקיומו. תחוש

 ולא במשהו להאמין לך יגרום השלום בוא
שהושתלו כביכול, אמיתות, באותן לדבוק

השרון הוד ערמן, דויד

דיין רגש מדו ע?
בת דיין, משה שר־החוץ של הודעתו

 כי בכנסת, לו שהוגשה לשאילתה שובה
 אלה את לשון־הרע הוצאת על לדין יתבע

 האמירה דבר את הדליף הוא כי שטענו
 ז אמריקאית אישיות כביכול, לו, שאמרה
 1 מ־ בגין של בהדחתו הצורך על בכירה,

ה לאומית בדיחה היא ראשות־הממשלה,
 בעבר נכתב לא מה לפרס־ישראל. ראויה

 גונב שודד־קברים, שהוא הזה? האיש על
 אחראי תנועה, חוקי מפר נואף, עתיקות,

 במילהמת אלפים של למותם שגרם למחדל
 לו הזיז לא זה כל ועוד. יזם־הכיפורים

שהטי הברורות ההאשמות לא גם במאום.
שכולים. הורים אלפי בפניו חו

 הוא בהדלפה אותו שמאשימים ברגע אבל
 שהודה האיש זאת ועושה פתאום. נעלב
 אמת, של ברגע שהחליט, הוא כי בגלוי

היש המעורבות את העולם לכל להדליף
 מדיני נזק בכך וגרם באתיופיה ראלית
להע שמסוגל מה זה אם למדינה. ולאומי

 • מלמד רק זה בו, ולפגוע האיש את ליב
שלו. המוסריים הערכים מערכת על

חל-אביב סגל, יעקב

 של והצעקניים הרבים למבקריו בניגוד
 הממלכתיות הצעותיו על ראש־הממשלה,

ב המחתרות מצעד בנושאי כמו הפזיזות,
 המדינה, לנשיאות ומועמדו העצמאות יום
 הוכיח אלה במיקרים שדווקא סבור אני

 כבודו על חם לא הוא גדולתו. את בגין
ב מתחשב הוא כי הוכיח סמכותו, ועל

 המגוחכות. מהצעותיו בו וחזר העם דעת
 ) בדעת להתחשב בגין סירב אחד בנושא רק

 כ- דיין משה את למנות בהחלטתו העם:
 המחאה הפגנות למרות וזאת, שר־החוץ.
 מתחרט זה בנושא שגם דומני הנזעמות.

 פנים״ לו ש״אין אלא החלטתו, על בגין
שעשה. נוספת בטעות להודות

 את עתה ינצל שבגין היה הראוי מן
ב פרסונאליים שינויים להכניס הבטחתו

לתפ אחר אדם מינוי לשם ממשלתו, תוך
הקילקול את לתקן ובכך שר-החדץ, קיד
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