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 )22 מעמוד (המשך

 — הארץ עי שוכב והערבי נבוט
 דעתו.״ שיקוי עם מסבים אני

ב קצר יקט רק הם איה כי
 רא״י והנחיות הכרזות שי יותר

 חריף ריח עויה מהן איתן, רפאי
שתג־ מתחייב מכאן גזענות שי

 המימסד שי מההים קטנה אינה
תמו זוכרת אני .1965ב־ הישראיי

ד דויד מביט שבה מפורסמת, נה  ב
 החדש, בח״כ מאמין כיא גוריון

ד תוכיו בוודאי אבנרי. אורי  ינ
המערכת. בארכיון אותה צוא

בת־ים לוי, סגדרה

 ראוי אינו ממולדתי, עס
וניגודי. לתפקיד

 מאיר הכנסת יושב־ראש סגן
 (סייחה גירשנו שיא מצטער כהן,

תו הערבים את יביתם) החזרנו —
 שיש ומובן המערבית, הגדה שבי

כן. ״טובים״ נימוקים יו י

1983 בבונדסטאג, הראשון ביומה קלי פטרה
— במימסד תדהמה

1965 בכנסת, הראשון כיומו אבנרי אורי
לשינוי ותיקוות —

 שנה־ כפי איתן רפאל עם הגו
 את ותנעלו כהנא ה״רב״ עם גתם

בי לפניו, בתי־הספר לה ימשיך י
התלמידים. את רעיל

תל־אביב אלגזי, יוסף
• • •

בבזנדסטאג ירוקה
ה מיפלגת של הצלחתה

 חכל- בבחירות ירוקים
הז גרמניה במערב ליות
 את אבנרי לאורי כירה

 חזה ״העולם של הצלחתו
 בבחירות חדש כוח —

).2נ78 הזה (העולם 1965
 מעי המרשים הדילוג לי. גם

ה (אחוז האחוזים חמשת מחסום
 תיקווה פתח הוא בגרמניה) חסימה

בד וריענון שינוי שי לאפשרות
 עדיין, שהיא הגרמנית מוקרטיה

מאוד. סמכותית הצער, למרבה
 קיבלו שבה וההפתעה התדהמה

בפרלמ המיקצועיים הפוליטיקאים
בוודאי החדשים, הנבחרים את נט

 כדאי לירוקים, הכבוד כל עם
בהתלה בזהירות. אליהם להתייחם

 מכך אבנרי אורי מתעלם בותו,
 צועד הזה החדש הפוליטי שהכוח

 לשני בלתי־סימפאטית בסמיכות
להיד עלול והוא עמוקים, תהומות

רגע: בכל לתוכם רדר
 האקולוגיסטיות, לסיסמות •
 נעימה מתלווה הסביבה, זיהום נגד

 התנגדות־לשמה של אידיאולוגית
מס אינם הם הטכנולוגית. לקידמה
 בסיגנון מזמירות במפורש תייגים

התנועה. בשולי המושמעות זה,
 ונגד נאט״ו נגד לסיסמות •

 מתלווה הבין־גושי החימוש מירוץ
 לשמה, גרמנית בדלנות של נימה

לה טרחו לא וחבריה קלי שפטרה
לה. מתנגדים הם כי בהיר

פתח־תיקווה דחן, יוסף

הגלגרש הדוייק
לגרש הממליץ כחן, מאיר

 רעיון, בהתפתחות נוסף שלב זהו
 גזענית קבוצה על־ידי מופץ שהחל
 לו קונה האחרונות ובשנים קטנה,

מת עדיין חלקם רבים, אוהדים
 כבר וחלקם בכך, להודות ביישים

 ומקבלים מלא, בפה בכך מודים
 מבעלי-ספכות ולגיטימציה גיבוי

בכי אנשי־צבא רבנים, — שונים
 אקדמיה ואנשי פוליטיקאים רים,

לאומנית. אוריינטציה בעלי

ממל תפקיד בעל אדם בא עתה
 את ומפיץ בחשיבותו שלישי כתי

 סי יש וכבר הלאה. הזה הארס
התיאו את בפועל לממש שמנסים

 של חייהם את למרר בנסיון ריות
 דווקא (ולאו השטחים תושבי כל

 כדי לכיבוש), בהתנגדותם הפעילים
מנוכחותם. ש״יפטרונו״

 לדעתי, — כהן למאיר ובאשר
 זכאג. אינו כאלה דעות בעל אדם

ציבורי. יצוגי בתפקיד לשרת

תל־אביב זיו, יוסי


