
ל והקשיבו מלכי־ישראל כיכר את מילאו
 ניצבו הם הבמה, מעל שנישאו נאומים
הת ולא דחיפות היו לא ובדומיה. בשקט

 צעקות היו לא הבמה. קירבת אל גודדות
 צאת את ליוו בה הזעקה יצרים. להט ולא

 בקמס- הפיסגה לוועידת משלחת־ישראל
דוממת. זעקה היתד, דייוויד

 שחקנים
אדישים לא

 בהפגנה ערד שיש חושב אני <<
* ^ / ה על כלחץ כך כל לא זו, מעין /

 כמיפגן אלא עמדותיה, את לשנות ממשלה
 אמר העולם,״ לבין בינינו יחסי-ציבור של

 יליד סטיב, מרחובות. )35( ריינהיימר סטיב
 שנים שמונה לפני שעלה ארצות־הברית

 המחלקה־להתייש־ של מתכנן הוא לארץ,
של רק אבל — היהודית הסוכנות של בות

 למיצעד־השלום. ובא עמום ובנו אשתו את
 רציני הכי האתגר בפני עומדים ״אנחנו
להב ״צריו אמר, כה,״ עד בפנינו שניצב

 אותו.״ להחמיץ לה שאסור לממשלה היר
טב ג׳ינג׳י ושיער סגלגל הרמון בסרבל

 מאיה באה עורפה, על בתלתלים הגולש עי
 חיפה. תיאטרון שחקנית ,26ה־ בת רוטשילד

 מחבריה קבוצה בחברת לכיכר הגיעה היא
 מטרות עם הזדהתה כה עד לתיאטרון.

 ״פשוט פעיל. באופן לא אבל עכשיו, שלום
והאסי האירועים לכל לבוא זמן לי אין

 אדם פעילה. הייתי ״אחרת הסבירה, פות,״
 צריך נעשה מה לו ואיכפת בארץ שחי

שח בקרב בצד. לשבת ולא עמדה לנקוט
שקו למה רפה תודעה יש התיאטרון קני
אדי שאנחנו שחושבים למרות בארץ רה

חשו הזאת שההפגנה חושבת אני שים.
 אנשים שיותר תראה שהממשלה ככל בה.

 באמת, בו ורוצים השלום למען מפגינים
משהו.״ להם יזיז שזה סיכוי יש כך

אומיה דני מורה
"הערומה ״האמת . . .

 ״העולם הקו־הירוק. שבגבולות יישובים
מ פניו את שמפנה כעם אותנו רואה

שהעו מאד ״חשוב סטיב, סבור השלום,״
 ורבות* חשובות קבוצות שיש יראה לם

 המחיר את לשלם המוכנות בעם, מישקל
 השלום.״ בעד הנדרש

 היא עתה בפנינו העומדת ״ההזדמנות
 אברהם אמר במינה,״ יחידה הזדמנות

 שאנחנו ״מה מירושלים. צייר ),55( יכין
 הממשלה, על ללחוץ זה לעשות יכולים

 אינו יכין השלום.״ למען קצת שתוותר
 עכשיו. שלום לתנועת שייך עצמו רואה
 שהוא התנועה של הראשונה ההפגנה זוהי

 ),45( גולן יונתן גם כמוהו חלק. בה נוטל
 את ראה לא כה עד חיפה. תושב סופר,
נטל הפעם הרחוב. אל לצאת מחוייב עצמו

הררי מיכאל קיכוצניק
"היסטורי ״רגע . . .

 חלוק את פשט גור דניאל מנתח־הלב
 במכנסי לכיכר ובא שלו הירוק הניתוחים

 עכשיו שלום אנשי עם מזדהה ״אני ג׳ינס.
 שחייבים חושב ״אני אמר. מההתחלה,״

תמו שטחים להחזיר הממשלה על ללחוץ
 בהפגנות. זאת עושים עכשיו שלום. רת

 יתברר קמפ״דייוויד ועידת אחרי אם אבל
אגר יותר ללחוץ יצטרכו דבר, הושג שלא

 ההזדמנות על לוותר אסור פשוט סיבית.
מחיר.״ בשום הזו

הקשי של מיספרם בלט המפגינים בין
שהת ,77ה־ בן שלמה זלמן כמו שים,
 הוא נכדתו. את עימו והביא בהידור לבש
 את עזב אך 1929 משנת מפא״י חבר היה

 עליתי בארץ. אני שנה 58״ המיפלגה:
עכשיו ומהנדס. פועל חלוץ, הייתי מרוסיה.

ישראל מלכי־ ככיכר הנואמים כמת מעל השלום יונת
!״ נאחס — המילחמה נכס. — ״השלום

 על עמדתו את יביע שהעם מאד חשוב
 יכולה הזו ההפגנה הממשלה. החלטות

 של לחץ שיהיה בכך השלום את לקרב
 עמדות־הממשלה. את שיגמיש דעת־קהל,

 קמפ-דייוויד אחרי מישאל־עם צופה אני
 ממשלת- הממשלה. תתפטר שבעקבותיו

ה את להביא לעולם תוכל לא הליכוד
בוועי אבל לדבר. רק יודעים הם שלום.

 שבגין הצעות האמריקאים לנו יציעו דה
 תגרום הזאת ההפגנה לקבלן. יוכל לא

 כמו בעולם.״ תדמיתנו לשיפור לפחות
מקי ,74ה־ בן הררי, מיכאל גם כך שלמה

 הראשונה בפעם משתתף עין־שמר, בוץ
 מרגיש ״אני עכשיו. שלום של בהפגנה

 יד לתת ״צריך אמר, היסטורי,״ רגע שזה
השלום.״ למען שעושים לאלה

 בת־הזוג
הכתפיים על

 והדי- הלבנה ויונת-השלום הכמה ול
 זוגות ניצבו מעליה, שריחפה נאמית י■!

 27ה־ בני פריידקיו ומינה עוזי חבוקים.
בירו כיום המתגוררים פיתוח, מהרצליה

באו פילוסופיה לומדים הם שם שלים,
המע את לנתח ניסו העיברית, ניברסיטה

 שאם כדי ״באנו, פילוסופית: בצורה מד
 עשינו מה הבאים הדורות אותנו ישאלו
 להם, לספר נוכל השלום למען אנחנו

 בהפגנה השתתפנו הפסימיזם שלמרות
 שהיינו לדעת רצינו המצפון למען הזאת.

ה ניצב השכל של הפסימיזם מול כאן.
 הרצון.״ של אופטימיזם

 איציק חבוקים עמדו מהם הרחק לא
 ה־ בן איציק מהרצליה. לוטברגר וגריים

 חבר לשעבר במיקצועו, מסגר הוא 26
 בבריטניה, בטיול שהה הוא העוגן. קיבוץ
 לאשה אותה נשא גרייס, את שם הכיר

 חיו חודשים תשעה לארץ. אותה והביא
ה את ״אבל עזבו. שבוע לפני בקיבוץ.

 מי ״כל איציק. אמר לעזוב,״ אסור רעיון
 אינו עכשיו שלום רעיונות עם שמזדהה

 חשוב פאסיבית. בהזדהות להסתפק יכול
ב שהרוב להמחיש כדי להפגנות לבוא

משטח.״ יותר חשוב ששלום סבור עם
 מסגר הוא 29ה־ בן אמיר בנימין גם

 קיבוצו את נטש לא הוא אבל במיקצועו.
 כאיציק, הוא, שגם למרות עידהחורש,

 אשתו מרליס זרה. אזרחית לאשה נשא
 כמתנדבת שנים וחצי ארבע לפני הגיעה

 לו נישאה בנימין, את הכירה מהולנד,
 תכולת- הבלונדית בקיבוץ. עימו וחיה

 היא שוטפת. עיברית כיום דוברת העיניים
 ״כדי להפגנה: הגיעה למה בדיוק יודעת
ויתו של בכיוון להחליט לממשלה לעזור

השלום.״ למען רים
 מורה מירושלים, 26ה־ בן אומיה דני

 גם בא אלכסנדר, בשיטת לתרבות־הגוף
 על אותה נשא הוא אבל זוג. בת הואיעם
 של התחתונה מחציתה זו היתה כתפיו.
 דעתו: את שיקפו שעליה שהשלטים בובה,
 הממשלה של כושרה על העירומה האמת
ש בטוח לא ״אני השלום. לקראת ללכת

 פיק- להשפיע,״ יכולות זה מסוג הפגנות
 עם שלם להיות חייב אני ״אבל דני, פק

עושה.״ אני שלי את שלפחות עצמי,
םה  נגד חברי

המזכירות
ש תקווה יש הפיקפוקים מרות ך*

/  לולן ),39( סגל נח סבור יזוז,״ משהו * /
 לקיבוץ־המאו* השייך משאבי־שדה מקיבוץ

 הקיבוץ- מזכירות החלטת אף על חד.
 הרגישו בהפגנה, להשתתף שלא המאוחד,

 החלטה לקבל יכולים שאינם וחבריו הוא
 באנו מנגד. לעמוד אסור כזה ״בזמן זו.

 הברכה אבל מהקיבוץ, ארבעה רק אומנם
)42 בעמוד (המשך

■
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