
של לירזחס שאלה ס
ת  עשרות על קטן לעולם דזשבוע נרפו כור פני
 מ־דוס־אפריקד- לעבודה וזאהרונר בעת שגוייסו ישראלים

הוא אף השייך ממיסעל מומחים גס נשלחו
 מחנחר, סוציאליסט רוזוליו, ת* של מיניי' העובדים לחברת

 של המדיניות את שינה לא העוברים, חברת ראש לתפקיד
הגזענים, עם פעולה שיתוף

במדינה
)5 מעמוד (המשך

 אז קילקלנו. כבר ישראל ״את חליפין:
 ונקח לערבים, אותה נחזיר הבה

 עדיין שהן והרצועה, הגדה את במקומה
 החיים כאשר עתה, בלתי־מקולקלות.״

 בעבודתם תלויים בישראל היומיומיים
 בעוד הגדה, מן פועלים אלף 100 של

 מתמוטטת הישראלית שהחקלאות
 בקצב קמות בגדה וההתנחלויות

 בדיחה. להיות חדלה הבדיחה מסחרר,
 היא בישראל, רבות בדיחות כמו .

עגומה. מציאות הפכה

הסתדרות
והגזענות רוזוריו

משל, ירוחם ההסתדרות. מזכ׳׳ל

ד ו ש י  ,יו רו?! חס־דנ־העדגנדי
ממהר סוציאליסט

 בעניין לעשות משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ׳׳ל בדעת מה
 אימוני מצר אימונו ועל עליו מאסיגי לחץ יתחיל בטרם וד״

ל סחניאל־רמוקדאפיות ופיפלגות עוברים ,?אירופה רחבי מ

 המתאימה ברצינות התייחס
 אליו שהוסגתה לשאלה

?מך. ״עולם כמדור
ההס מזכ׳׳ל שהיפנה המיכתב

1 מס׳ האיש אל משל, ירוחם תדרות,

הזה״ ״העולם שאלת
מתמהמהת התשובה

משל שאלת

 ותפגיש — כאלה יש אם — באש״ף
 בין מפריד בן־גל איתם." אותנו

 מוכן הוא הסורים. ובין הפלסטינים
 ורצועת־עזה המערבית הגדה על לוותר

רמת־הגולן. על לא אך —
 ׳*■י חשובה הדברים, מתוכן פחות לא אך

 על מדבר האלוף־לשעבר נימתם.
 ללא הקרב, בשדה אויביו הערבים,

 הוא רבה. בהערכה ואף שינאה, שמץ
 שנגדם הסוריים בחיילים מזלזל אינו
 רבה ביסודיות למד כי ומספר לחם,

 המנהיגים של תכונותיהם את להכיר
 קוטל ״אינני הסוריים: המצביאים ושל

 הערכה לי יש כן. להם. בז ואיני אותם
 המדינית דרכו את מקבל אינני אליהם.

 אני אבל אסאד, של שילטונו צורת ואת
 איני גם ערבי... כמנהיג אותו מעריך
 הסוריםיי*" של לחימתם בכושר מזלזל

 את מפיקים הם שבה ובמהירות
עימנו.׳׳ מהתמודדות ליקחיהם
 צורת את בחריפות תוקף גם בן־גל

 כי ונראה הלבנון, מילחמת של ניהולה
 (במיל׳) רב־אלוף פטרונו־לשעבר,

 למועדון אותו לצרף יוכל איתן, רפאל
ישראל.׳׳ ״עוכרי

תל־אביב
בסכנה חיים

 — נוקטים בתל־אגיב המצילים
חודש, כבר בעיצומים

 בחופשה רבים ילדים
בסבגת־חיים. נמצאים

 ״אמא!" צעק: המים בתוך קטן ילד
 המתנפצים הגלים בין אל נסחף הוא
 אמו החוף. אל להגיע היה יכול ולא

 להגיע יכלה לא אך מרחוק, אותו ראתה
 סוכת לעבר רצה בייאושה אליו.

המציל.
 מתנשפת לסוכה הגיעה היא

 שחור דגל למעלה. והביטה ומתנשמת
 -י ריקה. היתה הסוכה ברוח. התנופף
הצהריים. אחרי 3 היתה השעה

 החוף על ששכב צעיר בחור
 הילד את להוציא התנדב והשתזף,

המים. מן הקטן
המ בתי־המישפט. דרך מו״מ

בעי נוקטים תל־אביב בחופי צילים
 העיצומים במיסגרת חודש. כבר צומים

 וחצי 2ב־ עבודתם את מסיימים הם
בערב. 7ב־ ולא הצהריים, אחרי

עיריית — המעסיק עם הדיונים
משל מזכ״ל
נשיא סגן

 רוזוליו, דני ההסתדרותי המשק של
 תבע משל בנימתו. למדי חריף היה

 כי חברת־העובדים ממזכיר למעשה
 הידיעה על הזה להעולם בכתב ישיב

 פעולה משתפת העובדים חברת כי
 דרש וגם הגזענית, דרום־אפריקה עם
אליו. יועבר התשובה מן העתק כי

 נוסחה )2393(קטן בעולם הידיעה
 היה וזה משל,׳׳ לירוחם כ״שאלה

 קטן לעולם נמסר כור ״מבית תוכנה:
 בעת שגוייסו ישראלים עשרות על

 בדרום־אפריקה. לעבודה האחרונה
 אף השייך ממיפעל מומחים גם נשלחו

 דני של מינויו העובדים. לחברת הוא
 לתפקיד מוצהר, סוציאליסט רוזוליו,

 את שינה לא העובדים, חברת ראש
 עם שיתוף־פעולה של המדיניות
הגזענים.

 ההסתדרות, מזכ׳׳ל בדעת ״מה
 בטרם זה, בעניין לעשות משל, ירוחם
 אירגונו ועל עליו מאסיבי לחץ יתחיל

 ומיפלגות אירגוני־עובדים מצד
אירו רחבי מכל סוציאל־דימוקרטיות

פה?׳׳
 השאלה את ניסח ברעם חיים

 הוא רב. זמן המתין לא משל .13.7.83ב־
 כבר רוזוליו אל מיכתבו את שיגר

.17.7.83ב־
רוזוליו: אל כתב משל

 חברים היבט לך, כידוע
 הטיק- האיגודים באיגטדגציזגל

 הינני ט אשר החופשיים, צזעייס
 החלטות נשיא. כסגן משמש

 מסונפים אט אליו האינטרנציונל
 הביך בקשרינו אותנו מחייבות
לאומיים.

 אין כי קובעת, בנידון החלטתנו
 ישיריס מסחריים קשרים לקיים

מת עוד כל אפריקה דרום־ עם  קיי
 מדיניות זוהי הגזעית. ׳ההפרדה בה

ם עצמנו על שקיבלנו והתאמנו לקיי

אליה. פעילותנו את
 קטן) עולם (במדור זו כתבה

 הנוחלים את לסתור מנסה
 לבן,הינך בנידון. שקבענו הברורים
 הדברים את לברר מתבקש

 ולהשיב הידיעה בתוכן המועלים
 עיתון למערכת בנדון מוסמך באופן
הזה. העולס

 העתק לי להמציא אבקשך
בנדון. מתשובתך

 מזכ״ל משל, ירוחם החתום: על
ההסתדרות.

 במערכת התקבלה לא עתה עד
 רוזוליו דני של תגובתו הזה העולם

 עם פעולה משתף הוא כי ההאשמות על
 ולפיכך, הגזענית, דרום־אפריקה

 אל התגובה העתק הגיע לא גם כנראה,
משל. ירוחם ההסתדרות מזכ׳׳ל
אינטר לידיעת הדבר יגיע אם
 המיקצועיים האיגודים נציונל

 סגן בו משמש שמשל החופשיים,
 ההסתדרות מזכ׳׳ל עצמו ימצא נשיא,
לא־נעים. במצב

דשת
זהארוף הסופר

 שהתפרסמו ראיוגות בשני
 הסופר אומרים השבוע

 (במיל׳) והאלון! יהושע א״ב
 דומים דברים גן־גל יאגוש

 יוצרת הנימה אבל —
מפתיע. היפוך

 את שאלו ובלפור הרצל התאומים
 מוכן הוא אם יהושע א״ב הסופר

 הקו מערביי גם הארץ ניקוי ״לדרוש
 מראייניו על״ידי הוגדר הסופר הירוק.״

 הוא שמאל.״ כ״איש הליכוד לשבועון
 מדיני בפיתרון ותומך כיונה, ידוע

 פלסטינית מדינה תהיה שבמיסגרתו
 עם ישראל, מדינת לצד אש״ף בשליטת

פתוחים. גבולות
 מוכן ״אני היסס: לא יהושע א״ב
 אזרחי הערבים (את אותם לעודד

 הפלסטינית המדינה כשתקום ישראל).
 דקות 15 תראו, להם: לומר אוכל אז

 הדגל שלכם, המדינה נמצאת מכאן
 את מהם אדרוש כאן, ישארו אם שלכם.

 ערביי לצבא. גיוס גם החובות, כל
 יש נכון, נסבל. מיעוט הם ישראל
 יחד אבל וגדלים. הולכים הם בעייה.

 דו־לאומי, פיתרון זה הגדה ערביי עם
אסון." זה קללה, זו ובעיניי

יהושע א״ב גויים.״ של ״רקמות

בן־גל אלו!?

 :דרך מתנהלים — תל־אביב
 קבע, בית־המישפט בתי־המישפט.

 שעות ו2מ־ יותר יעבדו לא שהמצילים
 את המחייב דבר בשבוע, נוספות
 :כדי למצילים, תקנים להוסיף העיריה

 עד-* מאויישות יהיו שתחנות־ההצלה
 של אלה, בימים השמש לשקיעת

 לא תל־אביב עיריית הגדול. החופש
 הופסק, המשא־ומתן תקנים, הוסיפה

נוספות. שעות עובדים לא והמצילים
 בחוף אחד אדם טבע שעבר בחודש
 לחידוש גרמה לא זו עוברה בוגרשוב.

בעינו. נשאר והמצב המשא־ומתן,

 של אנושיות דמויות בספריו תיאר
 ובין הספרות בין אך ערבים. גיבורים

 רב. קשר אין הנראה, ככל הפוליטיקה,
 אורך לכל וחוזרת שבה הגזענית הנימה

 את יהושע מתאר כאשר הראיון.
 אומר: הוא הפלסטינים, של התנהגותם

 כעכברים רצים הם איך ״תראה
לארץ..." מארץ מסוממים

 עם לכרות יהושע שמבקש השלום
 מדינה ליצור אחת: תכליתו ערפאת,
 מפריעים הערבים ״ערב־ריין,״ שתהיה

 ״די במפורש: הדברים את אומר הוא לו.
 השמנה הבטן בתוך שתולים להיות לנו
 יהודית כמדינה נחייה הערבי. העם של

 בינינו. יחצוץ שערבי בלי לעצמנו,
להיות כאן גם צריכים אנחנו מדוע

 אנסקי אלכם ועל־ידי בן־נר יצחק
 לא שפשט בן־גל, אחרונות. בידיעות

 הצליח שלא אחרי מדיו, את מזמן
 בילה הרמטכ״ל, במישרת לזכות

 הערבים. נגד במילחמה שנים עשרות
 כמה לפני השתמש כאשר התפרסם הוא

 שבהם לביטויים דומה בביטוי שנים
 על ואמר יהושע, עכשיו משתמש
 ״משולים הם כי בגליל הערבים
 רמזים הועברו אז כבר לסרטן.״

 על מצטער בן־גל כי לכלי־התיקשורת,
הביטוי.

 אין הפוליטי, הפיתרון מבחינת
 האיש בן־גל. ובין יהושע בין רב הבדל

 של כמקורבו עדותו לפי גם שנחשב
אומר איתן, רפאל הרמטכ״ל־לשעבר,

יהושע סופר
רפול יגיד מה

 אני גויים? של רקמות בתוך שתולים
 שערבי בלי בינינו לדבר שנוכל רוצה
 של בניקיון רוצה אני באמצע. יהיה
התפללתי." לזה יהודית. זהות

 כמו ביטויים של הזה הצירוף
 מסוממים,״ ״עכברים ניסבל,״ ״מיעוט
 הערבי" העם של השמנה ״הבטן

 מפחיד הוא יהודית,״ זהות של ו״ניקיון
 שדוגל מי של מפיו בא כשהוא במיוחד

 בציבור וידוע שלום, של בפיתרון
כיונה.

 האלוף הלאומיים.״ ״המאוויים
על־ידי רואיין בן־גל יאנוש (במיל׳)

 יכולה שמדינת־ישראל במפתיע
 השטחים,״ על ״לוותר לעצמה להרשות

 המאוויים את לספק ״כדי וזאת
הפלסטינית." התנועה של הלאומיים
 עם לשוחח צריך כי אומר, בן־גל

 הריגשי המיטען ״למרות אש״ף
 שמיר, מזוועות לזיכרוני המתלווה
 מעלות, ■ קרית־שמונה, בית־שאן,

 ״אני מוסיף: הוא אוטובוס־הדמים."
 נוספת במילחמה טעם שאין מאמין

 פתרון למצוא צורך יש אש״ף. להכחדת
 בכוח. שימוש באמצעות שלא לעימות

המתונים של ידם שתיגבר מקווה אני
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