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מכהנים
גבוו ברשת

פר על מגיבים קוראים
גבע. אלי המח״ט שת

 הערכתי את להביע רוצה אני
 אלי של האמיץ למעשהו המלאה

 אותם לכל ברצינות יאזין אל גבע•
 חדשים הנופלים אומללים, כתבלבים

 שר־הביטחון, של ברישתו לבקרים
 בפח ■מזמן כבר שנפלו לאלה או

ה בגין. מנחם של היוקשת לשונו
אליו להוליד מבקשים שהם דבר

נעוריו״ ״בשחר

 לישראל אסון בחזקת הוא בביירות
 במעשהו היה ואם הציוני, ולחלום

 את לדחות רק ולו גבע אלי של
יבורך. הזה, הקץ

ש הוא, הפרשה שבכל המדהים
 בשם העיתונים דיווחו יום באותו

ה גייסות מפקד ובשם הרמטכ״ל
 היתה לא גבע- של שמעשהו שירית

 אך צה״ל, חיילי על השפעה כל לו
ביחי שנערכו כנסי־הסברה על גם

 ״להסביר״ כדי בלבנון צה״ל דות
למע היתה לא אם גבע. פרשת את
להס פה יש מה השפעה, כל שה
תיק״ו. 7 ביר

תל־אביב קרני, שלום

 של בתגובתו היה מוזר משהו
פר על בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 כי אמר ראש־הממשלה גבע• שת
שהח המצטיין הקצין של במיקרה

 מדובר מצפונו, צו פי על ללכת ליט
 ״שהוחדרו השקפות לו שיש באדם

נעוריו״. בשחר לו
 כי לחשוב אפשר מאוד. מעניין

 עצמו ראש״הממשלה של ההשקפות
 מחשבתי תהליך של תולדה הם

 רק הסתיים אשר מאוד, ממושך
 בשחר ואילו .69 בגיל לאחרונה,

שו השקפות בגין למר היו נעוריו
לגמרי! נות

בת-ים צ׳רניק, גלית

 תוצאה הוא גבע של המעשה כל
 צה״ל, ונגד הממשלה נגד הסתה של

 הייתם אחרים ועיתונאים שאתם
 שומע היה לא גבע אם לה• שותפים

 שלכם, היומיומי הרעל טיפטוף את
 לערוק בדעתו מעלה היה לא הוא
 אלא אשם, הוא לא המילחמה. מן

אתם.
ירושלים לוי־צור, הרמן

הדרוזים גד1 טרור
 כלי״התיקשורת נגד מחאה

המדיניות. ומעצבי
המילו בשוטים מרגישים עודנו

 על־ידי גופנו על שהופעלו ליים,
 המאורע אחרי אמצעי־התיקשורת,

ו הדרוזי ג׳ולים כפר בין המכאיב
 עמדה אז הנוצרי. יאסיף כפר
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