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״חמסין״ בסירטו ניסה וקסמן דני הקולנוע בימאי
 אומרים יט הזח. בעם עלומות שחיו עיניים לפקוח

 עכשיו״ ״שלום הפגנת על הרימון לזריקת הרקע כי
 ביחס הערבים, אל העיוורת בשינאה תחילתו בירושלים

התחיל. זה שם שנייה. מדרגה אזרחים כאל אליהם
 הזו חאפלה הנקודה את להאיר ניסח וקסמן דני

 פוליטי סרס עשה הוא היהודיים. ישראל תושבי אצל
 אומר הוא מה רב. לב ובאומץ ראשונה, ממדרגה

ז בירושלים הרצח על
 מצד שוק היא שלי התגובה לך. לענות לי קשה

 שזה לכך זמן הרבה כבר מצפה אני שני מצד אחד.
 אלה הזו, המדינה של הצעירים האנשים אנחנו, יקרה.
 צריכים אנחנו — הגדולות למיסלגות משתייכים שלא

 מכל. הנורא הדבר את שתעצור המונית תנועה להקים
 היום זה. את לעשות תצליח עכשיו ששלום קיוויתי

 פעמים הרבה הייתי יודעת, את יודע. לא כבר אני
 תמיד נוער. עם שם עבדתי תל־אביב. בדרום בשכונות

 שמאלני לי קוראים הם היום שאני. כמו אותי קיבלו
 וצדק שוויץ על מדבר אני כשבעצם קומוניסט, או

 ששמאל חושבים הם אותנו. מבינים לא הם לכולם.
 מרגיש אני מייצג. שבגין ממה ההיפך זה כי רע זי.

 חברים שיהיו תנועה לקום חייבת בעם. עצום פירוד שיש
 לא אם כי ודתיים. חילוניים ואשכנזים, ספרדים בה ^

 יבוא עכשיו רואה שאני מה לפי אז כזו, תנועה תקום
 חרד אני לאללה. מפחד ואני ישראל. מדינת על חורבן
גדולה. חרדה

 לכיכר בא ארצי, יצחק תל־אביב, עיריית סגן״ראש
 האבל במישמרת להשתתף כדי בלילה חמישי ביום

ואמר:
 כזה שדבר מאמין הייתי לא המום. מזועזע, אני

 אמונתי, על לחיות חונכתי חיי כל ישראל. במדינת יקרה
עליה. להיהרג לא

 בדיעותיח ידועה פאר, מני של אשתו פאר, קרני
 בין וחיתה הליכוד חוגי עם נמנית קרני הימניות.
 מלכי״ישראל לכיכר שבאו ההוא מהמחנה המעטים

:גרינצווייג אמיל על להתאבל כדי בלילה, החמישי ביום
 שלי. הפוליטית לחשיבה קשר כל בלי פה נמצאת אני
 הפגנתי ושאתילה. בצברה הטבח אחרי גם פה הייתי
 הפד לדיעותי קשר כל בלי ועדת־חקירה, הקמת למען

 איש היה גרינצווייג שאמיל לכך קשר בלי ליטיות,
 חופש של מותו על להתאבל כדי פה אני עכשיו. שלום

 ושצריך היום שאירע כבד אסץ על להתאבל הביטוי,
 בדמוקרטיה. המאמין ישראל במדינת אזרח כל לזעזע

 מחנה עם נמנה בכיכר כעת פה שנמצא מי כל לא
 אנשים פה שיש בטוחה אני דווקא. עכשיו שלום

 פה. אנחנו קשר. כל לכך אין שמנגד. למחנה השייכים
 כמוני: המאמינים אלה עם ביחד להיות כדי פה אני

 ביותר החשוב הדבר הם הביטר וחופש דיעה שהבעת
בדמוקרטיה.


