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זייאד ח״כתופיק עם: החודש ראיון

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

מן מרדכי ר״ד ד זי
רשפים הוצאת

 מודעות קבלת
העיתונים לבל

ר־ הסערעד׳ בסח•

ת סח הה אח להפסיק

 50מ* אחד לכל מיכתב
 ח• הנעלמים, חכרי״הכנסמ

 מטעם ותנהלמים הנאלמים
חמערך.

נכבד, כנסת חבר
 חקלאי אני הורוביץ, צבי שמי

מטולה. תושב ופילוסוף,
 לבך תשומת את להסב ברצוני

ב היום מצויה לתופעה ומחשבתך
הפילו ולניתוחה ישראל מדינת
סופי.

ה ההסתה, שיטת :היא התופעה
 הארסית, האירוניה הלעגני, ביזוי

 ויחם ההכפשה הממוקדת, ההשמצה
מסו- אנשים מצד המופגן, הביטול

ן אחרת, או זו דיחה י מ א ש מ
 אישור מעין היא תגובתכם חוסר

ולנ עליו להישען סמוי, מסויים,
התר מתקבל ואז מתוקפו. בוע
 נציג כלפי מהאלימות הישיר גום

אנ כלפי לאלימות בכנסת המערך
ברחוב. המערך שי

 וביזוי, הסתה הצגת כל חיסמו
נג בהסתה ולא נגדי, בביזוי לא

והט שוטפות במחאות אלא דית
 לתוך הישר ותוכחה, מוסר פות

ההסתה. דראמת
תר אל הביזוי, את תרשו אל

שמ ניאוץ של נוסף אחד רגע שו
הס למישפס תתנו אל פרם, עון
ל ראשיכם מעל לעבור אחד תה

 היגררו תגובה. ללא ההמון. אוזני
אבל האולם, מן הסדרנים על־ידי

גתל־אביב נאצה כתובת
— המליאה מאולם להיזרק מוטב

הורוביץ קורא
לשתוק מאשר —

 כלפי הליכוד סיעת בהנהגת יימים
פרם. שמעון העבודה, מיפלגת יו״ר

משתל הליכוד שמובילי ברגע
 בימת מעל פרם שמעון על חים

 הביזוי ובדראמות בלעגם הכנסת,
 חברי-הכנסת רבותי, ואתם שלהם,
למ מנסים אינכם המערך, מטעם

 נשארים אלא טכנית, זאת נוע
ל נכנעים מקומותיכם על ישובים
 ובאה, המתרגשת הדראמה הלמות

 שמעון של דמו את מתירים אתם
 ואת דמו את מתירים אתם פרם.

 שאתם שעה מייצג. שהוא מי דם
 את מתירים אתם דמו את מתירים

שמ עם המזוהה ברחוב האיש דם
בכללו. המערך ועם פרם עון

שמ של בפניו שמטיחים שעה
 מפקיר אש״ף, ״בוגד, פרס עון

 בליווי וכר, ארץ־ישראל״ חלקי
ם וביטול, ביזוי הצגת כ י ל  ע

 את (שמייצגים בקולותיכם לחסום
 המילולית האלימות את קולותינו)

 מסויים, עניין מביעה שאינה הזאת,
 אפילו לשמה. הסתה לביטוי פרט

 בכל המליאה מאולם אתכם יגררו
 על כולכם, את — וישיבה ישיבה

 עליכם — אנשיכם חמישים כל
 ולהפסיק למיקרופונים להשתלח

ההסתה. את
ו הביזוי להצגת שמקשיב העם
הנש הבודדות התגובות את רואה
 אפילו או ושם, פה מצידכם לחות

מב־ המריר צחוקכם את לפעמים

אלי כוחות השתלטות תרשו אל
הרחוב. תוך אל דרככם מים

מטולה הורוביץ, צבי

להשם־ד רא

ת חרלעדר א
 תומך החיפאי המיטפטן

אח ״ממשלת שקרוי במה
לאומית״. דות
ה תוקף )2372( הזה בהעולם

 ואת העבודה מיפלגת את עורך
 עשו לא בי על בראשה, העומד

ה מסקנות שפורסמו ברגע דבר
בנ לעשות יכלו מה וכי וועדה.
 של הפגנה גם ז הקיימים תונים

 את מפילה היתה לא איש 500,000
 רוב לה יש עוד כל הממשלה,

 אינו לצערי, זה, ורוב בכנסת.
ה בקונסטלציה לעירעור ניתן

קיימת.
 להביא אולי יכולה כזו הפגנה
פוח מכך אולם הבחירות, להקדמת

 כי (ובצדק), העבודה מיפלגת דת
 עלול האלה הימים רקע על דווקא

 לקבל בגין, של בראשותו הליכוד,
סופ לא בקלפי כי — מוחץ רוב
כמות. אלא איכות, רים

 קטן לא חלק הזה להעולס אגב,
ה המערך. ממשלת של בנפילתה

 אבל טובה. אולי היתה מוטיבציה
ז התוצאה

 ובל הקיים במצב כי נראה, לי
ה בראש עומד בגין מנחם עוד

 להרכיב סיכוי למערך אין ליכוד,
ומ בראשותו. ממשלה להקים או

 מי- עומדת שלפניה שהדילמה כאן
 קשה: היא כיום העבודה פלגת

ש צעקנית אופוזיציה להישאר
 או זה, כהוא להשפיע יכולה אינה

 לאומית אחדות לממשלת להצטרף
המטורפת. הקיצוניות את ולהקהות

 כשר־ביטחון רבין שיצחק ברור
 כסגן־ראש-ממשלה פרס ושמעון
(ל חיובי בכיוון להשפיע יכולים
 מאשר יותר הרבה השלום), מחנה

 עקרה, אופוזיציה ראשי בחיותם
 כל לה אין הקיימות שבנסיבות

למהפך. להביא סיכוי
)24 בעמוד (חמשו


