
שמר נעמי
בעניין״ דעה לי ״אין

סובייק כל-כך שהם מוכיח זח חבריהם.
 לוחמים כי להבין !מסוגלים ואינם טיביים
עצ הם כאשר מהם, שונים אינם אחדים

לחמו. מם
 אפם. הוא עוינש־המוות ההרתעה מבחינת

 הגרדום, אל נמשכים !חרות לוחמי להיפך.
ה שזה בטוחים הם גיבורים. להפוך כדי

 למען עושים שהם ביותר הגדול שירות
 קנאי רגש זהו נקמה למען זה אם עמם.

 למען ללחום המחליטים אנשים ובהימי.
המוות. את יראים אינם עמם

 הוכיחו הפלסטיניים האירגונים !אנשי
 סמך על המוות. את יראים שאינם בעליל,

ברור האחרונות, השנים בעשר שקרה ימה

 פעולות, לביצוע לישראל חדירה כי להם
 פי על אף ודאית. כמעט כהתאבדות כמוה

 המוכנים צעירים ועוד עוד נמצאים כן
 האיום אותם ירתיע׳ האם זו. בדרך ללכת

י בעוינש־מוות ? בגרדום
 תבוסה צפוייה •שלישראל בטוח אני
הי לא בזמנו, בעולם. בדעת־הקהל גדולה

 דעת- של נרחבת כל־כך תמיכה לנו תד.
 נראה הפלסטיני העניין זאת לעומת הקהל.
להו ניסיון וכל כצודק העולם רוב בעיני

נמ מחאה ׳גלי יעורר גזר-רידמוות ציא
רצים.

 אנשים התייצבו ובית־צורי ׳חכים למען
 סיגריד הנודעת השוודית הסופרת כמו

 רבנים טוסקניני, אריתורו המנצח אונדסט,
ב גדול הישג שזהו הרגשנו אז וכמרים.

בעולם. דעת־הקהל על מאבק
יו ולא למוות פלסטיני ׳לוחם ידונו אם
 ישמש הוא לפועל, גזר־הדין את ציאו

 ל- פלסטיניות תוכניות מיני לכל מטרה
 המסוכנות הפעולות את יתכננו שיחרורו.

 פני- ללכוד כדי ביותר והנועזות ביותר
 בבני- למוות הנידון את ולהמיר ערובה

הערובה.
 •שממשלת־הליבוד ראינו הנסיון מתוך

מחבלים 70מ־ ביותר לשלם מובנה היתד.

 כאשר יהיה מה שבוי. יהודי חייל תמורת
הפוכה? תהיה הפרופורציה

ב עמדתי ששת־הימים •למלחמת סמוך
לש חבר־הכנסת עם ציוני־אמריקה בית

 תוצאות על ודיברנו באדר, יוחנן עבר,
 בין אני, בעתיד. וההתפתחות המיליחמה

לוח מחתרת של התפתחות חזיתי השאר,
 בלח״י לשעבר מחברי אחד קם ואז מת,

 להיות כדי כי יתכן, לא כזה ■שדבר ואמר
 דורות 70 להיות צריך לוחמת, מחתרת
׳ולסבול. לארץ ולהתגעגע בגליות
 הוכיח. והניסיון שטיות היתה שזו מובן

 איכפת לא שלערבים הדיבורים, כל כן על
 אי- אנשים, להפקיר מוכנים ושהפלסטינים

מפעו שרבות הוכיח בממש..הניסיון ■נם
 שלהם,. אנשים לשחרר ■כדי נעשו לותיהם

 מה בלבד, ׳למאסר נידונו כשהאסירים זה
התליה? בצל יעמדו אנשיהם כאשר יהיה

גר בגין. של הממשלה רוצה בזה אולי
 של סופית החלטה ■לגיבוש גורמים דומים

 קשר עוד אין כי הרותו, על הלוחם עם
 גורם זה דבר הכובש. השילטיון עם וגשר

 הסייגים כל ולהסרת הפעולות להחרפת
 הכל. למרות קיימים ׳והם קיימים שהיו
ל אפשרות כל שאין להוכיח רוצה בגין

מעשיהם. נוכח הפלסטינים עם הידברות

ש הדם על נקמה הדורשים רבים יש
 הבעיה. זו לא לדעתי המחבלים. שפכו
 דמים שפיכות למנוע כדי נעשה ■מה חשוב

 סתימת על־ידי להיעשות יכול זד. בעתיד.
ביט מבחינה איחד, מצד התורפה נקודות
 זמניית. תרופה רק ׳תהיה זו אבל חונית׳

 ר,פ־ הבעיה פתרון היא היסודית התרופה
עצ הגדרה זכיות הענקת על־ידי ■לסטעית

זה. ונבגד נרדף לעם מית

תפי

א זת נפשות ,!,..ד  ו

ר שולי התחום
 זהב של ירושלים מחברת אומרת ומה

יש ארץ אשת שמר, נעמי הפיזמונאית,
 השלמה? ראל

שמר: נעמי
 מסרבת ואני בעניין דיעה כל לי אין

שלי. התחום לא זה נפשות דיני להגיב.
■ ישי שרית
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