
מכחכים
/

)3 מעמוד (המשך
 ערפאת יאסר חוזר לאש׳ף, אלה קשים בימים

לברית־המועצות. החיובי יחסו את ומאשר
 פשוטים. אינם הדברים לסוריה: שנוגע ומה
 רגן תוכניות להכשלת הראשון בקו היא סוריה

 התנועה נגד בסיס ולהפכה לבנון על להשתלט
 והתנועה אש׳׳ף, כולל הערבית, הלאומית

 מתנגדי כולל באיזור, האנטי־אימפריאליסטית
 לסוריה זה שבמאבק ספק אין בישראל. הכיבוש

חשובים. הישגים יש
 אש׳׳ף על להשתלט סוריה מגמת שני: מצד

 עוד וזה וחטא. שגיאה זו אש״ף נגד ומילחמתה
בסוריה. קשות להתנקם עלול

בורשטיין קורא
י ,לגמגם..

 אולם סוריה. של אלה מעשים מבקרים אנחנו
 הימניים הישראליים, השילטונות לידי נשחק לא

 ומתי סוריה את לבקר כיצד והפרו־אמריקאיים,
 הביקורת לנכון. שנמצא מתי נעשה זאת לבקר.
 שלנו בעיתונות בפומבי פורסמה סוריה על שלנו

ובערבית. בעברית
 מוטב האובייקטיבית, ההערכה למען — מכאן

 באוויר מיגרלים לבנות יחדל אבנרי שאורי
 את לשרת הצורך בין נקרעה ש״רק״ח ולכתוב
 המוני לאובדן החשש ובין במוסקבה אדוניה

 ערפאת.״ בזכות משהו לגמגם והחלה תומכיה״.
 למי רק תועלת? מביא זה ולמי אמת. לא פשוט זה

 מחנה־השלום בקרב ובסיכסוכים בפילוג שרוצה
בישראל. הכיבוש ומתנגדי
בכך. רוצים איננו אנחנו

בורשטיין, עוזי
תל־אביב רק־ח, דובר

 ח רק״ נאלמה חודשים ארבעה במשך 0
 בזכות אחת מילה אפילו השמיעה לא דום,

 רק תנועתו. עצמאות על שנלחם ערפאת,
 עמדתה את שניסחה אחרי השבוע,

 הדובר נם התעורר המסורבלתימשהו,
משתיקתו.

 רעמת עם זסטינסקי
לבנה שיער

 נפגשים שבו המקום צומת! מהו
שונים. מכיוונים הבאים אובדי־דרד

 חדש להיט על מתבשרים אנו האחרון בזמן
 — ז׳בוגוריוניזם — הישראלית הפוליטית במפה

 עם ז׳בוטינסקאי מאכסימאליזם של הכלאה פרי
 של צומת — ביטוייו בן־גוריונית. פראגמאטיות

 העבודה במיפלגת חוג־בן־גוריוו איתן, רפאל
ודומיהם. חוג־עין־ורד בירושלים,
 היא שמיר־ארנס ממשלת שגם חוששני

ז׳בוגוריוניסטית.
ליהודים? רע או טוב זה

 .משום־מה, לי, יש למחנה־השלום השייך כאיש
 מאשר ז׳בוטינסקי לתלמידי סימפטיה יותר

 מתונים שאלה איננו הטעם בן־גוריון. לתלמידי
 ומפחידות. מאיימות הצהרותיהם להיפך: דווקא,

 לפי ולא מעשיה לפי נבחנת קבוצה ברם,
 במידה נחונו ז׳בוטינסקי תלמידי הצהרותיה.

 מרובה ״תפסת ועיקרו שלומיאליות, של גדושה
 דווקא פעל אותה, המאפיין תפסת״, לא —

 הבן־גוריוניזם זאת, לעומת מחנה־השלום. לטובת
 שדווקא משי, בכפפות עטופה ניציות בעצם הוא

 ואפקטיבית יעילה היתה המתונה חזותה בגלל
להפליא.

 למיניהם לז׳כוגוו־יוניסטים מאחל אני
 המימד על אצלם יגבר הז׳בוטינסקאי שהמימד

ישראל. ועם השלום לטובת הבן־גוריוני,
פתח־תקוה ענתבי, אלי

פשלה שיתוף
גרפיקאי. של חיים מורת

טיפוס את האישי ביומנו תיאר אבנרי אורי

 ענתבי קורא
משי בכפפות ניציות

 שימחה היא שתפיסתו זה מפרגן, הלא הישראלי
 של מובהק כנציג עצמי תופס אני עמיתו. לאיד

השני. המחנה
 הישראלי של באופיו משהו שקיים אלא
 הנובע כמוני, אנשים אפילו הממריד המצליח
 החברה של המעמדית ההיררכיה ביצירת מעיוות

 אישיות: דוגמאות שתי אביא הישראלית.
 התחלתי הפירסום בשטה שלי הקריירה את

 שנתבע אופנה, יבואן חבר, זוכר אני כגרפיקאי.
 החבר בו. חייב שהיה תשלום לי לשלם תאלץ

 השם שירותים, נותנים ״אתם לי: הסביר הנרעש
מאיתנו.״ לכם באים ולחמכם שלכם

 בעמוד - לשני האחד לפרנן שלמדו החמורים
זה.

חדש למדור שבחים
עניין. מעורר במרחב

 המתרחש את סוקרים אתם שבו החדש, המדור
 פוטנציאל לו ויש עניין מעורר הערבי, בעולם

מזמן. כבר הורגש בשבועון חסרונו טוב.
 על יותר תכתבו - אחת טובה תעשו אך

 שכנינו, את המעסיקות החשובות השאלות
 שטויות ופחות והחברתיות, הפוליטיות השאלות

ובוטיקים. חשפניות רקדניות־בטן, על
חדרה זוהר, משה

שק לחגור
לסי בלתי־אלימה התנגדות תנועת

השטחים. פוח
 שהמשותף אנשים של התארגנות אנחנו

 עם להשלים שלא אישית החלטה הוא ביניהם
 בדרך נגדו במאבק ולפעול השטחים, סיפוח

אי־האלימות.
 והיה קם שהסיפוח כך על עמדנו כאשר

 הכריזו לא פוליטיים שמטעמים לעובדה(למרות
 את הממשלה מדיניות עברה שבכך הרגשנו עליו)

 אנושי כבניין מדינת־ישראל, האדום. הקו
 למרות אשר המדינה וצדק, דמוקרטיה שביסודו

 למענה ולחמנו אותה אהבנו וחולייה פגמיה כל
 הרוכבים כוח, של מדיניות מנהלי בידי נפלה —
 אפילו גזעניים, יצרים של נחשול על

פאשיסטיים.
 להתמודדות מתאימה שבחרנו המאבק דרך

 רבים על שהשתלטה האלימה, הרעה, הרוח עם
 אי־אלימות הסיפוח. את והביאה שלנו העם מבני
 שגורם לרע כוח־התנגדות של אסטראטגיה היא
 והוגנת גלויה תיקשורת יצירת תוך השני, הצד

 הפחד, מן להשתחרר עליו להקל במטרה איתו,
 וחוסר הפאנאטיות הקדומות, הדעות השינאה,

 מאורגנים מעשי־טירוף המזינות האנושיות
היא אי־אלימות מעשה־הסיפוח. כמו בהיסטוריה,

 ניגש מה זמן לפני שערכתי ציוריי בתערוכת
 ביתם בניית את השלימו שאך ידוע, זוג אלי

 לי הציעו התלהבותם וברוב בנווה־צדק, הגדול
 דירה יש שלי משנה לא כסטודיו. בביתם חדר

 של התפישה מישרדים: שני וכן חדרים וארבעה
 סטראוטיפ חצר״, ״צייר של היא היתר בין האמן

בו. להתגנדר שאפשר נוסף ראוותני
 תל-אביב אוריץ, גיורא

ציור את למיכתבו צירף הקורא 0

ואהבת־אדם. אהבת־ישראל ההולמת דרך־מאבק
 תנועת פוליטי. גוף לשום שייכים איננו

 אישית מחוייבות היא בלתי־אלימה התנגדות
 אחד כל של המצפוני הציווי מן כוחה את השואבת
 את להחזיר כדי לשקוט ולא לנוח לא מאיתנו,
 במרכזי פעולות עורכים אנחנו לעצמה. ישראל

 מודעות־הציבור את לעורר כדי האוכלוסיה
 הסיפוח, עם ההשלמה משיגרת ולהוציאו
בשטחים, בלתי־אלימות פעולות מעוררים

 ויוזמים
בכוח. תלטות

 נותנים אנחנו
 על־ידי למחוייבותנו

 סמל זהו פשוט.
 של כביטוי שק לחגור

 — בכך אלינו הצטרפו
 הזה הטלאי את ענדו שלא על יתביישו שאנשים

תשמ״ד. בשנת

 אבל. .״ואה,
היום יגיע עוד

עין־גב נרי, אראלי הקבוצה: בשם
ב בי תל-א 16530 ת״ד לתיקשורת: המען 1

.61164

המובטחת העיר
 זכה לא נבו, על שדרך רבנו, משה

 לנדאו אלי המובטחת, לארץ להגיע
זכה.

 לנדאו אלי עם הראיון בעיקבות הערות שתי
בנובבמבר); 9 ,2410 הזה (העולם

 שעשתה המראיינת, ישי, לשרית הכבוד כל
 לקבל ואף לשאול והצליחה טובה עבודה כרגיל

שלא בנושאים גם מתחמקות) (בחלקן תשובות

לנדאו ראש־עירייה
במחלוקת שנוי עבר

 ' האירה זאת ועם למרואיין, נעימים כל־כך היו
שלו. חיוביים צדדים גם אובייקטיבית בצורה

 נבו הר על דרך רבנו משה לנדאו: לאלי והערה
 על דרכת אתה המובטחת. לארץ להגיע זכה ולא
 את תמלא אם המובטחת. לעיר והגעת נבו

 ! יורידו כולם הרצליה, את ותשקם הבטחותיך
במחלוקת. השנוי עברך למרות הכובע, את לפניך

רמת־השרון כנען, משה

 רא ירדים מרוב
המלח אח 1רא

 אלא ״הילטון", לא ״שרתון", לא
״קרלטון".

ה בהעולם בכתבה  על בנובמבר) 23,2412(הז
 הילדים כי נכתב 1983 הילדים פסטיבל

 40 להם יש שבו המפרך, השבוע במשך מתגוררים
 או הילטון במלון ביום, הופעות ארבע הופעות,
שרתון.

 מתארחים הפסטיבל ילדי כי לציין ברצוני
פנטה. קרלטון במלון

טוליןויינברג,תל־אביב

הקוראים לידיעת
 מתפרסמים קוראים מיבתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים, למיכתבים
 אליהם שצורפה במכונת־בתיבד-

 מיבתבים הכותב. תמונת
 אץ יפורסמו. לא בעילונדשס

 המיכתביס את מחזירה המערכת
בה. שנתקבלו
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