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 אפילו ואולי הבנקים על -עליהום' עושים שכולם בימים
 לפני אצלם. נקודת״אור גם ומצאתי חיפשתי בצדק,

 זוהר הילד על השבועונים באחד כתבה התפרסמה שנתיים
 אחד הוריו. מכונית בפיצוץ קשות ונכווה שנפגע כהן,

 קשות זועזע הכתבה, את קרא לאומי' -בנק של העובדים
 לאומי', -בנק עובדי אירגון מזכיר שלום, גידעון אל ופנה

הזה. היום עד כלילות ימים בו עסוק והוא לעניין, שנרתם
עכשיו? עד עשיתם מה •

הבנק לעובדי חוזר הוצאתי וזועזעתי. הילד את פגשתי
 שנתיים) (לפני שקל במילית אספנו כסף. שיתרמו וביקשתי

ח והקמנו קצב. משה ח׳ב עומד שבראשה ציבורית, ק
 פעמיים נסע כבר שהילד מבינה אני •

 כבר שעליהם מסובכים לניתוחים לארצות־הברית
שאספתם. השקל מיליון בוודאי הוצאו

 ליצור הצליח לעניין, נרתם בוטח חנן בשם אמריקאי יהודי
כוויות, לענייני בארצות־הבחת ביותר הטוב בית־החולים עם קשר

 משלמים אנחנו בחינם. שלהם הטיפול כל את נתנו הם עכשיו ועד ׳-
 נילוות. הוצאות ושאר שם השהות את המלווים, טיסת את מהקרן
 ארוכות שנים לו ומחכות 15 בן היום הוא כהן שזהר הוא העניין
 השתלת פלסטיים, ניתוחים טיפולים, מסובכים, ניתוחים של מאוד
רב. כסף יעלה זה וכל וכדומה שיער
לטיפול? נוסע הוא זמן לבמה •

 שלושה אחרי אבל חדשים. לשמונה נסע הוא האחרונה בפעם
 לעמוד יותר היה יכול לא הוא וניתוחים טיפולים של חודשים
הביתה. וחזר במאמץ

בהמשן*? לממן רוצים אתם מה •
 אבל מישרד־הרווחה, דואג המישפחה של השוטפת למיחייה

 לו אץ צריו. רגיל שילד למה מעבר להרבה זקוק הזה הילד יי*
 מאוד הרבה של בעיה לו פותר היה למשל, וידיאו, מכשיר חברים.
 האם הוצאות גם מותרות. לא זה וידיאו בשבילו שיעמום. שעות

 באוטובוס, איתו לנסוע קשה מהרגיל. גדולות הזה הילד על
אותם. לפתור עוזר היה שכסף קטנים, דברים הרבה ועוד למשל,
בקוץ? כרגע יש כסף כמה •

 שבית מספיק אבל הרבה, נשמע זה שקל. מיליון שני יש כרגע
 כל כסף, לוקח הוא שמעכשיו יחליט בארצות־הברית החולים
 שהוא מבץ הזר* הילד את שמכיר ומי מאוד מהר ייגמר הסכום
רגיל. כבן־אדם יתפקד לא לעולם
לעזור? אפשר במה •

 מיספר לחשבון תרומה שישלח מהציבור לבקש אפשר ^
 הילד שם על באר־שבע, ראשי סניף לאומי', ב״בנק 50500/04

מראש. לכולם מודה ואני כהן, זהר
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אמיר: עליזה
 סובוים שר .,תפסידם

להידוס!״ לא הוא

 אל פנו עירוניים סופרים הזאת. בארץ אדישים כולם לא
 במסרה געש, בקיבוץ כינוס ואירגנו הקיבוצים מן סופרים

 הגזענות הדתית, הכפיה נגד ביחד ולמחות פעולה לשתף
 עליזה לאחרונה. בהן משופעים שאנחנו המכות ושאר
 כמזכירת גם המשמשת ברעם, קיבוץ חברת סופרת, אמיר,

 אותה שאלתי הרעיון. מיוזמות אחת היתה הקיבוץ־הארצי,
המשוכנעים. שיכנוע שוב, איננו, כזה כינוס אם

 כי המשוכנעים, את לחזק גם צריך אבל בעיה. שזאת מובן
 לו שיש במי גם ומכרסם מאיים הזמן כל מבחוץ הסחף

 החוצה, לפרוץ היא העיקרית המטרה אבל ברורה. תפישת־עולם
 של — הישראלית החברה על המאיימים בתהליכים להתערב

מדהימים. גזענות גילויי ושל גוברת דתית קנאות
להחלטות? הגעתם וכבר •

 מקום בכלל יש אם לראות היה צריף הראשונה בפגישה
 סופרים כי ברור שיהיה חשוב לעשות. ניתן ומה לשיתוף־פעולה

 של תפקידם ידיעה. להביע כדי שלהם בכלים להשתמש צריכים
 למתרחש להתרגל לתת ולא לידום לא הוא כזאת בעת סופרים

 שאינם מי של לדודהומניזציה ולא להריגות לא להצתות, לא כאן.
הישראלית. החברה של דמותה על ולהיאבק לקום צריך יהודים.
לכך? בקשר תעשו מה •

 עצרת־מחאה או הפגנה בכל להשתתף החברים את חייבנו
 יותר לכתוב השני את אחד שיכנענו אלה. בנושאים

 לפני צה׳ל, לפני הופעה של הצעה לכל להענות פובליציסטיקה,
 לחוגי־בית הסברה צוותי נשלח בחוגי־בית. בתי־ספר, תלמידי
 הבאה, הפגישה עד זה כל ערביים. כותבים עם הידברות ונארגן

 להתחיל צריך הלאה. נמשיך ומשם אחדים שבועות תוך שתערך
ברצינות. לעבוד
בכינוס? שהיו הסופרים הם מי •

 קניוק, יורם רייך, אשר דור, משה השאר: בץ מאוד. רבים היו
 יונתן, נתן אלדן, אנדד בךשאול, משה גינוסר, יאירה ניצן, שלמה

 את הזכרתי שלא רבים ועוד הגני אמירה אביו, שלמה שחם, נתן
שמותיהם.

ן:1שר אילנה
 הח״ם, כמו ״סוטים.

מוחלט!״ הימור זה

 סג׳אד') יהודה ד׳ר של והשנוי״במחלוקת החדש סירסו
 יושבים שבהם בימים שבועיים, בעוד לאקרנים יוצא נאמן
 בסרטים גם בהצגות״ערב, באולמות״הקולנוע איש 100

 סרס להציג היא עצומה העזה נלהבות, בביקורות שזכו
 אילנה מפיקת״הסרס, את שאלתי הכסף'. -מגש במו פוליטי

 עד הזה הסרט בהצגת לחבות בדאי היה לא האם שרון:
בלבלי! זעם יעבור

 המציאות על מתבסס שלו הסיפור פוליטי. כל״כך לא הסרט
 לעניץ יכול והוא אקשן, רצופת עלילה לו יש אבל הפוליטית,

 גם להתאימו היתה הכוונה סרט־מתח. סתם לראות הרוצה קהל
 טובים ערבים בסרט יש בפוליטיקה. במיוחד מעוניין שאינו לקהל

 מראה הוא כלומר, רעים. ויהודים טובים יהודים ויש רעים, וערבים
אחת. מעמדה יותר מסויים, מצד יותר

 עם בפירוש המזוהה ג׳אד, בידי נכתב התסריט •
מאוד־מוגדרת. אחת עמדה
 אבל לביטוי. כאן באות האישיות שדיעותיו גם ונכון נכון. זה
 מביע שם תפקיד שכל מפני ממותנות, יותר הן שהדיעות לי נראה
לכולם. מיועד שהסרט חושבת אני לכן שונה. דיעה

טוב? ילך שהסרט חושבת את •
מוחלט. הימור זה החיים. כמו זה סרטים

שמי דניאלה


