
הסירוב חזית
 )4 מעמוד (המשך

 זה היה אלד- ציוניים גופים שני
תל צעד  בישראל ההכרה לקראת נ

הציונית.
בהצל בטוח בה היה חמאד ניסר

 מסיבת־ ברומא שכינס היוזמה, חת
 דעת על עליה, והודיע עיתונאים

 ערפאת כי התכרר ואזערפאת.
 את היטעה מישהו הוטעה•

 חמאד ניסר את ג׳וכאנוני,
עצמו. ערפאת את ובעקיפין

הב האלה היוזמות שכל ברגע
להי צריכות היו וההזמנות שילו
 איש כי לפתע התברר ליעדו, מסר

ה לבוא מוכן היה לא במערך ל
הפלסטינים. עם כלשהו שיח

 אוהד־ קהל לפני היסטרי בנאום
 עמודים (ראו! בקריית-שמונה בגץ

 שאיש פרם שימעון צעק )10^-11
לנ יורשה לא ממיפלגת-העבודה

 מול אש״ף. אנשי עם לפגישה סוע
 בני- של המעוותים הפרצופים פני

 המערך שונאי המוסתים, הקרייה
 לפרס ברור היה ומלידה, מבטן

 לו תעלה כזאת יוזמודשלום בי
בקולות.

שני רביו, יצחק אליו הצטרף
 את רואה רבין שונה. היה מוקו
 של העיקרי כנושא־הכלים עצמו

ישי הידברות במדינה. האמריקאים
 על- הוגדרה ואש״ף ישראל בין רה
 של ביוזמת־השלום כ״תבלה ידו

 ,על אמר, מזה, חוץ רגן.״ הנשיא
 הקמת על לא אם לדבר יש מה

 מתנגדת ולכך ז פלסטינית מדינה
!״פיפלגת־העבודה ו כמיפלגזז, הימץ אנשי

 רכין יצחק וראשונה בראש
גי את לתבוע איימו עצמו,
 כד שד זזסיפלגה מן רושו
 בהידברות שישתתף חבר

 השמיע דומה רמז ״ף. אש עם
כר־לב. חיים
 היונים נפוצו זו מיתקפה מול

 ברוח. נידפים כעלים המערך של
 אי- שהסכים איש נמצא לא לפתע
מהדו כמה בפגישה. להשתתף פעם

 ב־ ישתתפו לא כי הודיעו ברים
 אש״ף הביע לא עוד .כל מיפגש
 תוך — בישראל״ להכיר נכונות

 ברוח ההצהרות מעשרות התעלמות
 ממי־ של מעקרונות־היסוד וגם זו,

מפור הכרה הכוללים עצמו, פגש
להם. הסכים ושאש״ף בישראל, שת

 הוא שריד. יוסי לעשות הגדיל
 יאסר עם ורק אך שייפגש הודיע

ית אם רק זה וגם עצמו, ערפאת
ביש להכיר מראש ערפאת חייב
 שאל עליונות של בסיגנון ראל.

מ אנשים עם בפגישה הטעם מה ,
שהצהרו והשלישי,״ השני הדרג
 מוכחשות להיות ,עלולות תיהם

היום.״ למחרת
 לטעון היה יכול אש״ף (איש

,מ בקושי הוא עצמו שריד כי
 במיסלגתו, והשלישי״ השני הדרג
 הצהרותיו וכי באופוזיציה, שהיא

 מיפלגתו. על־ידי פעם לא הוכחשו
ל לעג פרס הפעם: גם קרה זה

 אינו ששריד ואסר בגלוי, שריד
 המים- מרכז לכינוס לקרוא מעז
 יישאר שם כי זה, בענייו לדיון לגה

אחד.) איש של במיעוט
ב שריד קיים המילחמה ערב
 פומבית, מסיבת־עיתונאים פאריס

 סרטאווי עיצאם לד״ר קרא ובה
 קיבל כאשר בפומבי. עימו להיפגש
 שריד הודיע זו, הזמנה סרטאווי

לבך. מוכן אינו כי
 גם היתד, שריד של הבעייה

 במיפלגה. היונים שאר כל בעיית
 הם לפחות. שתקו. אלה אך —

ל הפשוטה הברירה לפני הועמדו
 למען ממשית פעולה כל על וותר

 להסתלק או ישראלי־פלסטיני, שלום
מו היה לא מהם איש מהמיפלגה.

 במיפלגה מקומו את להקריב כן
נר בכנסת המושב הרעיון. למען

 המושב מאשר יותר חשוב להם אה
 ישראלית־פלם־ הידברות בוועידת

היסטורית. להיות העשויה טינית,
 כולו התרגיל :התוצאה

 של תרגיל כדיןןכד, ־פך,
 כשמיפלגת־העכו־ — הונאה

 ״ף ואש המרמה, הצד היא רה
 לגכי התוצאה המרומה. הצד

ה שני כין ההידברות עתיד
 שלילית להיות עלולה עמים

כיותר.

 ועידת-רומא נדחתה בינתיים
 לקיימה שכדאי באמתלה רשמית,

ה המועצה מושב כינוס אחרי רק
 בעוד שייערך הפלסטיני לאומית
בתוניס. או באלג׳יר כחודש ש דחוק, תירוץ זה היה

 של העיקרית המטרה הרי
 צריכה היתה כזאת ועידה
תח לספק :הפוכה להיות
כ לכוחות־השלום מושת

 כמושב להשיג כדי ף,אש
 חדימשם־ החלטה המועצה

 ההדדית ההכרה כזכות עית
׳׳ף♦ ואש ישראל כין

פר * חגגה. בישראל העיתונות
ה על מושג להם היה שלא שנים,

 גיבבו הקלעים, מאחרי מתרחש
 אהוד של כתבה בלטה שטויות.

 הוא מה על ידע שלא יערי,
ודב עובדות ביחד ושכרך מדבר,

 מישהו, של מאצבעו מצוצים רים
ה בין כוזב. במידע אותו שהזין
 ראשי הגיעו כאילו יערי סיפר שאר

במג טעם שאין למסקנה אש״ף
ש ישראלים, ,שמאלנים״ עם עים

 שנים, זה המגעים מתקיימים עימם
 מיפ־ עם במגע לבוא ושהחליטו

 ב־ מקור אף בלבד. לגת־העבודה
 המגעים בכל זאת. אמר לא אש״ף

ל מיפלגת־העבודה אנשי השתתפו
 למען הישראלית המועצה אנשי צד

 שמילאו ישראלי־פלסמיני, שלום
ד את לקרב בנסיון חשוב תפקיד  י

לעניין.• ני-המערך
 עצמו את הפתאים יערי, אהוד

 ה- להיות שעשוי למי במהירות
לע הגדיל בישראל, הבא שילטון

 גפני, וילי את הזמין כאשר שות
 שאינו אוטלוק ניו מפעילי אחר

 זה בתוכנית לראיון פוליטיקאי,
לי יערי הצליח זה בראיון הזמן.

 כאילו השיקרי, הרושם את צור
בפירנ במיפגש שחיבל הוא אש״ף

 הפשוטה האמת העלמת תוך — צה
 היונים על כפתה שמיפלגת־העבודה

 אש״ף. באמון למעול שלה הלכודים
 שאש״ף העובדה את העלים גם יערי

י לנוסח הסכים ל א ר ש י  של ה
ה את הכוללים עקרונות־היסוד,

 לא מצירו גפני בישראל. הכרה
 הגשרים את לשרוף כמובן, רצה,
ה אמירת על-ידי המערך עם שלו

 מלאכת־מחשכת התוצאה:אמת.
■סילוף. של

ת ד מלכו
המוורד

ן ף סיו ת ני רו ב ד הי מי עם ל
 מן חלק הוא פלגת־העבודה י •

 אש״ף, של הכללית האסטראטגיה
:ראשים שלושה לה שיש
 כדי לאמריקאים, התקרבות !•

 באירגון אמריקאית הכרה להשיג
 בהחלטה אש״ף של הכרה תמורת

ישראל. של הקיום ובחוקיות 242
ב לכוחות־השלום התקרבות !•

 ממשלה להקמת לעזור כדי ישראל,
ל יהיה ניתן עימה אשר ישראלית

הפלס הבעייה פיתרון על הידבר
בדרכי־שלום. טינית
•  לשתף כדי לירח, התקרבות י

 בתהליך־השלום, חוסיין המלך את
אש״ף. עם הדוק בשיתוף־פעולה

 חסן אותו — ממארוקו חסן המלך
 בראש ישב יורש־העצר שבתור

 פעיל — הראשונה ועידת־פירנצה
 מיש- כראש האלה. התהליכים בכל
 התראה הערבית הפיסגה מטעם לחת

 את לשלב והציע רגן רונלד עם
 של בהחלטות־השלום תוכנית־רגן
 בכוחות- מתעניין הוא ועידת־פאם.

ההת את ומטפח בישראל השלום
וחוסיין. ערפאת בין קרבות

וגרו ,מיפלגת־העבודה התנהגות
 חשבון מכל אותן הוציאה רותיה

 אמנם, הנראה־לעין. בטווח פוליטי,
 לא בפירנצה ועידה לכנס היוזמה

מקווים עדיין ויוזמיה לגמרי. מתה

 אבזרי אורי של הודעתו גס •
כו וושוועות וקיבלה סולפה, ברדיו

 היה העויין כי אמר אבורי זבת.
המ מטעם יוזסי־ציבור של תרגיל

כאי הרושם התקבל בשידור ערך.
 של תרגיל שזהו אבורי אמר לו

״ף. אש מטעם יחסי־ציבור

במדינה  הפלסטינית המועצה מושב אחרי כי
בהש זאת, בכל לכנסה יהיה ניתן

 ליוסי בניגוד המערך. אנשי תתפות
 ו- האחרים היונים שתקו שריד,

ב מעורבים שהיו מיפלגת־העבודה
 הראל אהרון — מהם ואחד יוזמה,

 דברים בטלוויזיה השמיע אף —
למדי. אמיצים

הרא ההלם מן התאוששו היונים
האור כי לדעת נוכחו כאשר שון,
הת מעוררת אינה בעיתונות גיה

 של הרעיון רבה. ציבורית רגשות
 יותר הרבה הוא אש״ף עם הידברות
 שמשתקף מכפי בציבור פופולארי

בכלי־התיקשורת.
 לא היסודית הכעייה אך

 מיפלגת־ כקרוב. תשתנה
 מחזית* חדק היא העבודה
 מנהיגיה הישראלית. הסירוב

 אוכדן־קולות, מפני חוששים
 כמא־ המיפלגה תשתלב אם

 והיד ״ף. אש עם מצי־השלום
 את יסכנו לא כמיפלגה נים

ה סישרותיהם ואת מעמדם
כה• בכירות

 השבוע נהגו עכשיו שלום אנשי
 פירסמו הם יותר. זהירה בצורה
 כי הודיעו שבה שקולה, הודעה

 — אש״ף עם מגעים מקיימים אינם
 בעתיד, אפשרי שהדבר רמזו אך

 ישתכנע הישראלי הציבור כאשר
 בישראל. להכיר מוכן אש״ף כי

 שלום ראשי הסבירו פרטי באופן
בנד תומכים מהם רבים כי עכשיו

הצנזורה
ת שערא־יה מ כ חו מ
עודד איבד השבוע כסוף

 הסיספטוה מעט את קומלר
השבוע♦ בתחילת לו שרחשו

 סרטים לביקורת המועצה החלטת
הפט הצגת את שאישרה ומחזות,

הבי מסויימים, תיקונים אחרי ריוט
 עודד כלפי גזעמת לתגובה אה

 התייחס לא כבר איש עתה קוטלר.
 הוכיח שבוע בתוך ברצינות. אליו

 יומן (ראה לנצל ניתן כיצד קוטלר
 ואת הציבור את ציני באופן אישי)

 גרוע קאברט להציל כדי הצנזורה,
קופתי. מכישלון

 הצג- דופן. יוצאת היתה ההתחלה
 מחזה פסלה גרירה, בהחלטה זורה
דע וווה־צדק תיאטרון שלם. ש הו

 חנוך שכתב המחזה, את יעלה הוא
האיסור. למרות קוטלר, וביים לווין

 שיחות התנהלו שעבר השני ביום
והכנ התיאטרון בין רבות טלפון

 רבים מאמצים עשה קוטלר סת.
חב אושרה, שלא לבכורה, להביא

 קוטלר את הזמין מישטרה קצין
 ניסה לא הוא לחקידה. טרץ׳ ואת

— ההצגה העלאת את למנוע

שהמ הסכימו הצופים כל כמעט
 לווין, חנוך של כישלון הוא חזה

הי את תירצו אך מוכשר, מחזאי
 עקרון עם כהזדהות באולם שארותם

ה וביטול התיאטרלי הביטוי חופש
צנזורה.

התאר בארץ התיאטרונים ראשי
ב עצרת־חירום לקיים הוחלט גנו.

 עברה בכנסת הקאמרי. תיאטרון
 של חוק הצעת ראשונה בקריאה

הצנ לביטול שקראה שינוי תנועת
 ] מהקואליציה ח״כים ארבעה זורה.
 שבמאי■ תחושה היתד. בחוק. תמכו

 דעת- תנצח הצנזורה לביטול בק
הנאורה. הקהל

ת• מי ר ת ה שי יום בצהרי ואז, ׳
 התגלתה הקאמרי, בתיאטרון שי,

התרמית.

 קוטלר עלה הנאומים, חלק בתום
 בווידוי פתח הוא דברו. את לשאת
 כמפר הנוראה הרגשתו על אישי
 החלטה מהכתב קרא ואחר־כך חוק,
ההודעה נווה־צדק. ■תיאטרון של

המסך את לסגור
 להם חשוב אך אש״ף, עם געים
הקונ על לשמור זה בשלב יותר

לזר המאפשר ביותר, הרחב סנזוס
בתנועה. לפעול השונים מים

 פרשה תגבש עצמו אש״ף בתוך
 כל כי ההבנה את הסתם, מן זו,

יכו ישראלית-פלסטינית הידברות
 כוחות- את רק זה בשלב לכלול לה

 הצדדים, משני האמיתיים השלום
 ישראל של בזכות-הקיום המכירים

משל למדנה הפלסטינים ובזכות
 מזה מתנהלים כאלה מגעים הם.

 עומד הפלסטיני הצד בראש שנים.
 בתיאום הפועל סרטאווי, עיצאם

 ובראש ועמיתיו, ערפאת עם הדוק
היש המועצה חברי הישראלי הצד

 ישראלי־פלס־ שלוס למען ראלית
 קפנדריה לעשות חנסיוןמיני.

 זו, מכישה לפרשה הוביל
 וזנוך בעלי אגשים נפלו שכה
 במלכודת ■הצדדים משני טוב

המערך. ראשי להם שטמנו
 הפרשה שיל העיקרית התוצאה

הקי הכוחות של ידיהם חיזוק היא
 כוחות והחלשת באש״ף צוניים
 המושב לקראת דווקא מ, השלום

ה הלאומית המועצה של המכריע
 הסירוב חדת תמיד, כמו פלסטינית.

 המערך, בהנהגת הפעם הישראלית,
 הסירוב חזית עם פעולה משתפת

הפלסטינית.

 ועימם חמישה, הגיעו רי־כנסת.
 ביקשו כאשר וצלמים. עיתונאים

מצל עם לאולם להיכנס הצלמים
 של האירגוני המנהל טען מותיהם,

 לצלם שאסור טרץ/ דני התיאטרון,
 הוסבר כאשר גם תיאטרון. הצגת

 במיקרה רק יצלמו שהצלמים לו
ותו הבימה על תעלה שהמישטרה

 התנגד. הוא ההצגה הפסקת על רה
 שתצלמו,״ רוצה לא אני זה ״את
אמר.

הפריעה. לא ■המישטרה
 הראשון, בערב באה לא מישטרה

 אחיו קוטלר, שעודד משום אולי
 הדעות בעל מעריב עיתונאי של

דב שני ידע קוטלר, יאיר הימניות
מס הוא החוק על־פי ראשית, : רים
 שמפקד שנית, מאוד. מעט תכן

 עצמו ישים לא תל-אביב מישטרת
 כדי הבימה על יעמוד ולא ללעג

מחזאי. של פיו לסתום

 היו כבר השנייה, בהצגה למחרת,
 מכל טלוויזיה ורשתות עיתונאים

 להיכנס הורשו לא צלמים העולם.
 הישראלית הטלוויזיה אך לאולם,

מ קטע חי בשידור לצלם הורשתה
ש מוזמנים רובו ומהקהל, ההצגה

באולם. ישבו

 ההצגות, הפסקת על החלטה כללה
ן תקיים שהצנזורה עד  מחודש דו
 כל המחזה. של מתוקן נוסח על

 המישפטי! היועץ הצעת על־פי זאת
לממשלה.
^ זיכו קוטלר של דבריו ^ ת ו  א

 בן־צ^ן לשעבר, ידידו של בוז ריאת
ב לתיאטרון בחוג מרצה מוניץ,

ש הקהל, תל-אביב. אוניברסיטת
 נוווז־צדק שתיאטרון לתומו האמין

 שונים, גורמים על-ידי המסובסד
הצנ נגד במאבק החנית חוד הוא

שרומזק הבין זורה,

ש התברר השבוע סוף לקראת
 בנווה-צדק, פעמיים שהוצג המחזה

 מהמחזה מכריע באופן שונה היה
 המחזה, לצנזורה. לאישור שהוגש

 על־ אושר הבימה על שהועלה כפי
 קטעים שני להוציא המועצה, ידי

קטנים.

 ה* שהתיאטרון הוברר זה בשלב
הישר את באפם משך תל־אביבי

לצנזו ליבם בבל המתנגדים אלים
ד וסרטים, מחזות על רה  לקדם כ
מכירותיו. את

המ אך מהמישחק, יצא קוטלר
—׳ בלעדיו. אם גם ימשך, אבק
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