
מכתבים
)10 מעמוד (המשך

ל נתונים יהיו — בפרט מדינת־ישראל
 ציבור המייצגות שונות ותגובות השגות

אינדיבידו שומעים
 תגובה :קרי אלי.

 היא אחרת או זו
 יחסו של פונקציה

 השומע של האישי
 ו- למדינת־ישראל

 לאופיים לאו־דווקא
הנאמ הדברים של
ה של ומאופיו רים
הדברים. נושא איש

 ככל מחד, לאמור:
 השומע של שיחסו

ק ישראל למדינת
יחסו כך וחם, רוב ארי בן־

 המושמעים לדברים
 הוא קשה) מציאות מייצגים (שלצערנו

 ככל ומאידך, וקונסטרוקטיבי. ריאלי יחס
 הוא למדינת־ישראל השומע של שיחסו

 יותר קר יחסו כן מקרה״, ״קירבת בדין
יבין. והמבין וביקורתי, יותר ״ליבראלי״
ההס נושא את רואה שאינו מי לדעתי,

 מכל שוגה. זה, באור הישראלית ברה
 בן־ארי מר של וניסיונו אישיותו מקום

 אשר בפרספקטיבה הדברים את הקרינו
 שומעיו, קהל עם יחסים הולידה להערכתי

 להציג משתדל המיכתב שכותב למרות
 מניין יודע אינני זה. בנושא בורותו את

האינפור את שלכם המאמר כותב שאב
 ומגעיו להרצאותיו כלשהן תגובות על מציה

 בנושא האמריקאי. הקהל עם בן־ארי של
 שלתיאור נאמנה להבטיחו יכול אני זה

 אחיזה אין מעלה שהוא היחסים מערכת
במציאות. משמעותית

 להשיג מנסה הוא שבה הצורה כן, על יתר
 אני רב. כבוד מוסיפה אינה מטרתו, את

ל לאנאלוגיה והניסיון לשימוש מתכוון
 ושייכות עניין להם אין אשר בעבר מקרים
הכתבה. לנושא

ארצות־הברית ניו־יורק, ירדני! זאכ

דמנונית בדיחה
 בלתי כה ביקורת קראתי לא מעולם
 של הגיון חסר כה וניתוח מקצועית,

 במדור שהופיע זה כמו מסויימת, תופעה
 הנצחון אודות )2121 הזה (העולם ״העם״

 שסקר כמי האירוויזיון. בתחרות הישראלי
 האחרונות התחרויות שבע את ברציפות
 להע־ לי הרשו בשש), השתתפה (ישראל
עובדות: כמה על מידכם

 זוכה, מדינה כל של והרדיו העתונות •
 רב מקום מקדישים
 או וללהקה לתחרות

ו המנצחים, לזמר
 לעשרות זוכים הם

ו הופעות ראיונות,
טלוויזיה. תכניות

 במקום זכיה •
 ה־ בתחרות הראשון

מש היא ארו־ויזיון,
 יכל של נפשה את

 ו־ משתתפת, מדינה
ה 23 בת ובמסורת

 זו, תחרות של שנים
 רבות מדינות ישנן
 זה לכבוד זכו שלא

אחת. פעם אפילו
 הרואים אלה על נמנים אתם אם בין •

 אם ובין נעימה, למוסיקה במה בתחרות
 שירי־בידור־ של הצגה בה רואים אתם

 בה שצופים היא עובדה — מסחריים
העולם. ברחבי מיליונים מאות
 במקום הזכיה על שמח ישראל עם ס

 בה, שמח היה אחר עם שכל כפי הראשון,
 אי־ ״תחושת או ״רגש־הנחיתות״ ללא

לנו. מיחסים שאתם הלאומי״ הבטחון
 בארו־ הזכיה על שמח ישראל עם •

ה בגביע הזכיה על ששמח כפי ויזיע,
 היתד, המקרים בשני הארופאי. כדורסל

 של לכושרם פומבית הערכה הבעת זו
ה מצד שלנו, הזמר ונציגי ספורטאינו

הגדולה. הארופית קהילייה
 באת־ הזכיר, על שמח ישראל עם •

 ולצהול לצאת היה שיכול משום ויזיון,
מא שאינה שמחה״המונית צורת ברחובות,

ושמחותיו. ישראל חגי רוב את פיינת
 שנתתם, הדוגמה נשמעת זאת כל לאור

 כבדיחה מסטיק״, לעיסת ״תחרות בדבר
 למאורע. קשר כל לה שאין דמגוגית,

!בירושלים בארו־ויזיע — הבאה לשנה
לציע ראשון אלוני, אורי

אלוני
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