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מכחב־־ם
 )4 מעמוד (המשך
 1ה־ במדינה. השילטונית במערכת המיזרח

 מכלל! אחוזים 60שכ־ היא, העיקרית טענה
המיזרח. ארצות ילידי הם המדינה תושבי

 של, קיפוחן נגד גם טוענים אין מדוע
במ השילטון זרועות בכל בישראל הנשים
 הן המדינה תושבי כמחצית והרי דינה?
 וכמה היום? יש חברות־כנסת כמה נשים.
 שה־ החליט מי ? בממשלה מכהנות שרות
 ■< ושהאשכנ־ מהנשים מוכשרים יותר גברים

■#י ? מהספרדים מוכשרים יותר זים
ירושלים אכיטן, שימעון

הסיפא־ ווומאחד■ הסיפור
נאו״ם, אש״ף נציג של הצהרתו על

ביש להכיר אירגונו נכונות בדבר
).2210 הזה״ (״העולם ראל

ועורבים ברווז-ם
 תחת אחרת, לחלוקה הצעה

ולימים. לניצים הנדושה החלוקה
 חברי־ שמכנים לי חורה חובב כזאולוג

 כלפי הוגן זה אין חיות. בשמות כנסת
 אמצעי־התיקשו־ של המוזר הנוהג החיות.

 השרים חברי־הכנסת, את לחלק הוא רת
 ו״יונים״. ל״ניצים״ הפוליטיקאים ושאר

 לבין אלה ביו דימיון מוצאים כבר אם אך
 אם אמצעי־התיקשורת מטיבים היו עופות,

הירי המחנות שני אנשי את מחלקים היו
 אלה כינויים ו״עורבים״. ל״ברווזים״ בים

 הקולות מיגוון את יותר טוב משקפים
והשרים. הח״כים של מגרונם הבוקע

תל-אביב הלינגר, דדך ה.

 עבד־אל־ חסן עם הנטוף נט של הראיון
 ווים בווילג׳ בנידיורק התפרסם רחמן

ב הקוראים לידיעת בעיתונכם, ופורסם

ד׳לוגוך אביטל
— קיבוצניקית

.,ובהמלצת על-ידי אורגן הראיון ישראל.
פר בדירה עבד־אל־רחמן את פגשתי

 נושאים על לשוחח כדי הוזמן אליה טית,
 דברים השמיע הפגישה במהלך פוליטיים.

 ד!נ־ נט עם התקשרתי חשובים. לי שנראו
 מאמרים סידרת בפירסום אז שעסק טוף,

 נט הישראלי. השלום מחנה ועל בישראל
 עם אותו שאפגיש וביקש עניין, גילה

 את שיעניין מאמינה אני עבד־אל־רחמן.
 שבמהלכה הפגישה כי לדעת, הקוראים

ישראלית. על־ידי הוסדרה הראיון נערך
 עבד־אל־ עם התקשרתי יותר מאוחר

 הפירסום על דעתו מה לשמוע כדי רחמן,
ב נמסרו דבריו אם ולוודא ווים בווילג׳

 לגמרי, כימעט מרוצה היה הוא דייקנות.
 במדו־ נכתב לא מה בדיוק שהסביר מבלי
חיובית. הרשימה לו נראתה הכל בסך ייק.

 שהדברים אחרי עימו להתקשר ניסיתי
הצ לא כה עד אך הזה, בהעולם פורסמו

 שהוא משוכנעת אני אותו. למצוא לחתי
בישראל. הפירסום על יודע

 ניו־יוויק ד׳לוגוף, אביטל
 את ציין שלא מצטער הזה העולם 9

המו מנהלת ד׳לוגוף, הקוראה של חלקה
 עם בראיון בניו־יורק, נייט ווילג' עדון
אבי נראית בתמונה באו״ס. אש״ף נציג
 בקא־ ביקור בעת גיבעת־ברנר, ילידת טל,

.1977 בתחילת היר,

;ווחודה תעמ:לר.
 שואל ז ברעם חיים אתה, מי

ועונה. — הקורא
 חיים של מדורו של קבוע קורא הנני
 דעתו עם מסכים ואני קטן, עולם ברעם

 חידוש מהווה זה מדור כי העורך, של
 מנסה שהכותב בכך הישראלית, בעיתונות

 של אידיאולוגיה מעין בקוראיו להחדיר
ה לאוריינטציה בניגוד השלישי, העולם

מתעו שאלות שתי ברם שלנו. מערבית
 היא האם זו: אידיאולוגיה סביב ררות
 זה האם ? הגושים בין ניטראלית באמת
שלי שהתשובה חוששני ? ליהודים״ ״טוב
לית.

ה נקודת הניטראליות: לשאלת באשר
 מוסווה״, ״מארכסיזם היא ברעם של ראות

ברית־המועצות גינוי של מסווה שתחת

עבד־אד־רחמן חסן
אש״ף ואיש —

ב הקומוניסטי הטיעון את להכניס מנסה
 שבה התעמולתית הטכניקה עקיפה. דרך

 המיקצועית בלשון ידועה ברעם משתמש
 את מסווה התועמלן שחורה: כתעמולה

 בדרך התימסורת את מעביר אך זהותו
 המתלווה בסטיגמה להסתכן מבלי עקיפה,
 שיטה זו האמיתית. הרעיונית זהותו לגילוי

אפקטיבית. מאד
)8 בעמוד (המשך
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