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)22 נזענזוד (החשך
 שלתוכו הנורא׳ העתיד אל הביטו

אותם. הוביל הוא
 אהוב דמגוג אצלנו: היום, והנה

 בשם ומכובד, נערץ העם, רוב על
 אותנו מוביל הוא בגין. מנחם
חד מי מר. פחות לא עתיד לעבר

מוסודיני רודן
העם אהוב

 העוצ־ אנשים או עיוורים בוז מך
 שבי ההולכים עיניהם, את מים

 מיפלגות של הפוליטי הטירוף אחרי
והדתיים. הימין

 הגיע זה, עם להפסיק הזמן הגיע
 יודעים כולם עיניים. לפקוח הזמן

 בסוף רואים סגורות, הן שכאשר
שחור. רק

ראשון־לציון כפיך, עופר

מביים איזה אג׳נדה
 שחק ישראל של תגובתו

ל )2361 הזה״ (״העולם
 מסיס אלכם של מאמרו
חזח״ ״חעולס (פורום

ב חן מצאה לא )235•
הנידיורקי. חקורא עיני
 מקובל שחק ישראל פרופסור

 בפוליטיקה חשוב. כאיש־מדע עלי
 חצי יושב, אני — יותר חלש הוא

 בארצות־הברית שנה בכל מזמני
 תנועת־השלום של בנושאים ועוסק

ו הצפונית. באמריקה הישראלית
ל מתיימר שחק הפרופסור אילו
המ בסוגיות ממני בקיא היות
 הפוליטיים המצעים היומיומי, אבק
 הטאקטיקה השונות, הקבוצות של

 למשל, כך, כאלה. וכיוצא שלהן
אג׳נדה נ־ואיש ניו כי קובע הוא

שרי הע□ א
ה כ כ דו ש

ר איש כל נענים — ,ככה׳
 פעולה למהות השואלים אישה,

ופירושה.
הג מפי התשובה — ,ככה׳

ו חלקה חדד״ תשובה בורה,
ברורה.
 לשואלו. שר משיב — ,ככה׳

 לו...׳ שככה העם ,אשרי
ירושלים סיוון, ראובן

 :דווקא ״אחד׳ אלא זה, ממין אינה
 שאג׳נדה סבור אינו שחק ישראל
יש של בשלום בדדקיום תומכת

זו. בצד זו ופלסטין, ראל
 ימים לפני טעה: שחק פרופסור

 נ׳ואיש ניו חברי התכנסו אחדים
העד וניסוחיהם בניריורק אג׳נדה

 לפלסטינים כי דווקא קובעים כניים
ב שתוקם משלהם, למדינה זכות

 הניסוח כי נכון הכבושים. שטחים
ו שליי של לזה בדיוק זהה אינו

 פלססין ישראל לשלום המועצה
 והפתיחות מאוד, קרוב הוא אך

ואישים חוגים לקרב נועדה שלו

מנ במה עדיין משוכנעים שאינם
אותם. לשכנע סים

 של (שימחתם שימחתנו למרבה
 בארצות־הברית השוהים ישראלים

ה בתנועות־השלום חברים והם
 ספים אין להן) יועצים או מקומיות
 ד אג׳נדוג של בענייניה מתערבת

 היהודי שהאירגון לקוות ניתן כך
מנו אחד (שרק והחדש החשוב

 המיזרח- הוא שלו ההתעניינות שאי
 ימשיך ופלסטין) ישראל או התיכון

ל שלו העקיב ההתקדמות בקו
̂  בת* וחדשניות מתקדמות עמדות

̂  היהודית הקהילה של העניין חומי
בארצות־הברית. המתנוונות

 הציוניות המיפלגות ככל מפ״ם,
 של בחיקה לה נוח המסואבות,

ומצעדי- המתחסדת הנשיאים ועידת

מסיט קורא
לתגובה תגובה

.הרב״ ביריוני של לצידם הראווה,
כהנא.

 ניו־יורק מסים, אלכם

§ § י
העידו^ה הארנה

 נערות של חאישי הווידוי
חזח״ (״חעולם ההרואין

 מצוקת את ממחיש )2363
נוער-חשוליים.

מר כה סיפור קראתי לא מזמן
להת נוהגים אנחנו ואמיתי. גש

 בנושאי העוסקים מסרטים רגש
 זה שבסיפור האמת אך המצוקה,

דמיון. כל על עולה
 צעירות שנערות לחשוב מצער
 קשה שכל־כו כזה, למצב מגיעות

העירו האמת זו אך ממנו• לצאת
 השנייה, ישראל נערות של מה

מוצאן. את מסגירים ששמותיהן
 זד כישלון את ממחיש הסיפור

 נוער- בעיות את לסתור סימסד
 במצוקות לעסוק תחת — השוליים

 נוער את מטפח הוא חברתיות,
האשכנזית. האצולה
 צילומים שבצד כך, על תודה
נוה אתם והנוצץ הזוהר מהעולם

 של העגום הצד את לתאר גם גים
החברה.

אילת כהן, אבי

ה ..ד■ * ז ?רח׳ ל ׳
ל היורדות התאונות על

חיינו.
בד הביטחון על מדברים כולם

 אך — פרועה נהיגה ונגד רכים
 ־־ יש דבר. בעניין עושה אינו איש

 לשיפור משאבים יותר להקדיש
החיים. להצלת להדרכה, הדרכים,

)26 בעמוד ן (המש
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