
במדינה

הישראלי והדגל י1 הפל&טיני הדגל כרזת
בעד איחוד לא אך —

 הכרזה בעל צייר בטעות *
 במקום שחור משולש המאולתרת

השחור. במקום אדום ופס האדום,

העם
טירוף עתדיח ה

ה״יעוזי״, כעל הרב
 ׳הנסיגה; גגד צום על שהכריז

בגין מחשבות את יסביר
 לבחור היה יכול לא בגין מנחם
 הראשי הרב יותר. מתאים בשליח

נמ כך — גורן שלמה האשכנזי,
 ב״שליחות יצא — רשמית סר

 להסביר כדי חשובה״ מדיניות
 מדיניותה את רגן רונלד לנשיא

ארי־ פעולות ממשלת־בגין: של

ת הפגנו
■1ו1ו1ה הו־גד

עכשיו״ ״שלום הפגנת
— הדיכוי גגד היתה

 והקהל מילסון, נגד לא אך
 יותר רדיקלי היה

המנהיגים. מאשר
 הבימה, תיאטרון שערי ליד
 מועדי על שהודיע לשלט מתחת

 התקבצו סטיוארט, מרי ההצגה
כ־ימ עם לסולידריות הוועד אנשי

ב שהיתר■ הכרזה את פרש שלא
דג שני מצויירים היו עליה ידו.
 הישראלי הדגל :זה בצד זה לים,

ה הונף כאשר הפלסטיני. והדגל
 גרם הוא יותר, מאוחר הזה, דגל

לסערה.
 של הראשונה ההפגנה זו היתה

 ארוכה. תקופה מזה עכשיו שלום
 להביע שבאו המפגינים אלף 20
ב המתרחש נגד מורת־רוחם את

ב שהעם הוכיחו הכבושים שטחים
 מעשיו סביב מאוחד אינו ישראל

 ו־ שרון, אריאל שר־הביטחון, של
 מיל- מנחם הפרופסור עושה־דברו,

 גם מאוחד היה לא הקהל אד סון.
שהושמעו מהסיסמות כמה סביב

 מבקש שהוא האזרחי״, מינהל
להקים.

 אך בסירוב, נתקלה זו בקשה
 ן הימני האגף מגלה הפגישה מאז

 מילסון כלפי אורך־רוח >במפ״ם
 זה, אגף אנשי בראש ומדיניותו.

 י עומדים תוכנית־אלון, תומכי שהם
 שלא רון, אימרי וח״כ חזן יעקב
 | ב־ התפרסם השבוע בהפגנה. נראו

 מאמר המישמר, על מפ״ם, ביטאון
 ן במדיניותו עקרונית תמיכה המביע

, מילסון. של
 ! הנהגת של זו מפתיעה עמדה
 הביאה מפ״ם של הארצי הקיבוץ

ב עכשיו שלום שלהפגנת לכך
מהקיבוצ רבים הגיעו לא שבת

 היוו שבעבר מפ״ם, של ניקים
התנועה. בהפגנות חשוב מרכיב

 מאורעות שני בדגל. טןןות
 ביטאו ההפגנה בשולי שאירעו

מאר שבין הניתוק את מכל יותר
שהפגין. הקהל ובין ההפגנה גני

 האגפים, באחד מהבמה, הרחק
 זה הופיעו שעליה הכרזה הונפה

ה והדגל הישראלי הדגל זה בצד
ה הדגל היה למעשה פלסטיני.
שהכין האיש :מוטעה פלסטיני

 הכיר לא פרטיזני, באופן אותו,
 וטעה הפלסטיני הלאומי הדגל את

*. הצבעים במיקום
 רשף, צלי עכשיו, שלום דובר

 מן מסתייגת שהתנועה לומר מיהר
 אילן הארץ, עיתונאי הזה. הצירוף
 המיקצועית שחובתו סבר שחורי,

 הנפת על בדיווח מסתיימת אינה
 קצין־מיש־ אל ניגש הוא הדגלים.

 והצביע הבמה, ליד שניצב טרה,
קבו הזעיק הקצין הדגל. על לפניו

 מפרך למסע יצאו והם שוטרים, צת
 כדי הצפוף, קהל־ד,מפגינים בתוד

 שבו המקום ליד הדגלים. את לקרוע
 קטטה התפתחה הדגלים הונפו

ה את שהניף האיש, אך קצרה,
 והיא מועד, בעוד אותה קיפל כרזה

השוט הסתלקו כאשר נקרעה. לא
מחדש. הונפה היא רים,

 הדגלים שבו שבה שעה באותה
מ קבוצת־שחקנים הציגה והונפו,

 אוניברסיטת של לתיאטרון החוג
 שבו קצר, סאטירי מחזה תל־אביב

 ״יריות של כתוצאה ערבים נהרגים
 בצורה הוצגו הערבים באוויר״.

 בשעה בדיוק ומשפילה, *לעגת
כש ניצבים בגדה שהפלסטינים

 ה־ מול ואבנים מקלות בידיהם
צה״ל. של והמיקלעים נגמ״שים

בתל־אכיב עכשיו״ ״שלום מפגיני
— נגד איחוד

ש ברמקולים המארגנים השמיעו
 הבמה מן נשמעה כאשר בידיהם.
 אין בשמי, לא לא, ״לא, הסיסמה

 מן נענו הם לאומי!״ קונסנזוס
 כיבוש כן! ״שלום בקריאה הקהל

!״לא —
 ליד שניצבו מהעיתונאים כמה

 יוסי עכשיו, שלום ממקימי אחד
 שלום כי מפיו שמעו בן־ארצי,

 לפעולותיו מתנגדת אינה עכשיו
 ואינה מילסון, מנחם הפרופסור של

 של הדחתם נגד למחות מבקשת
 המערבית. בגדה ראשי־העיריות

 עכשיו ששלום גם טען בן־ארצי
 שנראו מהכרזות לרבות מתנגדת
התנועה. שאירגנה בהפגנה

 של דבריו מילסון. כשרות
ההנה לרצון ביטוי היו בן־ארצי

 על לשמור עכשיו שלום של גה
 של הארצי הקיבוץ עם שלום־בית

 הזמין שבועות כמה לפני מפ״ם.
 את מילסון מנחם הפרופסור אליו

 יצא הוא הארצי. הקיבוץ מזכירות
 בגדה לסיור המזכירות חברי עם

 ראש עם אותם והפגיש המערבית,
 מוצטפא מהר־חברון, הקוויזלינגים

ה שהקיבוץ רצה מילסון דודין.
״ה לשירות אנשים יתרום ארצי

ה הכבושים, בשטחים שרון אל
 נסיבות ברמת־הגולן, התרחשויות

מימית. הנסיגה
 מושלם באופן מישהו מסמל אם

 עתה העוברת .התקפת־הטירוף, את
 גורן. שלמה זה הרי המדינה, יעל

 הדת הפיכת על המנצח האיש הוא
 עובדי־ של שיבטי לפולחן היהודית
 יום מדי כמעט המעלים אלילים,

מו של המיזבח על קורבנות־אדם
השלמה״. ״ארץ־ישראל לד

 זה שהכריז העוזי, בעל הרב
ה עצירת למען צום יום על עתה

 מבצע שאותה — מסיני נסיגה
 טראגי- דמות הוא — בגין מנחם

 של הנפשות באוסף בולטת קומית
 בגין. עידן של תיאסרודהאבסורד

 ארצות־הב־ לממשלת דרושה אם
ה האנשים לסוג חיה דוגמה רית

 של מדיניותה את עתה קובעים
דוג גורו מהווה — מדינת־ישראל

למופת. מה
 יתכן הסיסכן? יגור איפה

 כדאי והיה גורן, בשליחת די שלא
 יותר רחב מידגם אליו להוסיף

 הישראלית המדיניות מעצבי של
 היתד, כזאת מישלחת זו. בשעה
 מרידוד, יעקוב את לכלול צריכה

 ספק־ ספק־כסיל, העולמית, הבדיחה
 יושב שנשאר ספק־שניהם, נוכל,

 שולחן־ד,ממשלה ליד כסאו על
לק העלולות בהכרעות ולהשתתף

 לדורות המדינה גורל את בוע
 להימנות צריך היה הנדון). (ראה
 מנחם המזויין, ד,״פרופסור״ עימד,

 בעל המגואל־בדם, העריץ מילסון,
 ניתן התמונה לשלמות פני־הילד.

 אחד את למישלחת לצרף היה
 40 שקיבל חבל-ימית, ממתנחלי

 על פיצויים לירות מיליון 50 או
 עתה והמבקש אפס, של השקעה

 מפני עליו לרחם עם־ישראל את
הידברותלגור.״ איפה לו ש״אין

 קראו הוועד ראשי ביר־זית. ללת
 שלום תנועת להפגנת לבוא להם

בשבת. עכשיו
 נמשכו הדבש, אל זבובים כמו
 מיש־ ואנשי השוטרים פינה לאותה

לפ השליך מהם אחד מר־הגבול.
 הסתער כאשר פצצת־סירחון. תע

ה אחד משמר״הגבול איש לעבר
השוטר. ממנו התחמק מפגינים,

אחד, מפגין ניצב משם רחוק לא

מארגני־ד,הפגנה. על-ידי
 את שהנהיגו הצעירים קומץ
להח עצמם על ושנטלו התנועה

 אחרי עכשיו, שלום את שוב יות
 רדיקליים היו גסיסה, חודשי כמה

 שבא הרבבות מקהל פחות הרבה
 עימם .שהביאו הכרזות להפגין.

 והסיס־ הבית, מן מהמפגינים חלק
 היו שלהם, ביוזמתם שצעקו מות

ש־ מאותן בהרבה וזועמות חריפות

2326 הזה רעולם


