
440 הזה העולם

 המרינה.״ קום מאז האמיתית הערבית־יהודית
 הערבים אין שבה היחידה הרשימה ש״זאת וגם,

 יהודית למיפלגה ,זנבות׳
 קישוט אינם והיהודים
 ערבית.״ לרשימה

 הזאת ה״תגלית״ כל
 לאמת. גס זיוף היא

 הער־ שהגוף היא, האמת
 שקם היחידי בי־יהורי

 את מגייס) וגייס(ועודנו
וה הערבית האוכלוסיה

 ובאופן יחד יהודית,
 נגד למאבק עיקבי,

 הפקעת נגד האפליה,
 נגד הערבים, קרקעות

 היא בלבנון המילחמה
 ולשוויון. לשלום הדמוקרטית החזית
שנים. שבע כבר לידיעתכם, קיימת, זו חזית

 חיפה תותרי, הנרי
 את לנו שהזכיר תזתרי, לקורא תודה •
מה דבר חד״ש. של קיו

תותרי

מכחכים
)3 מעמוד (המשך
 גם אלא ערבים ״סתם״ ברצח רק לא נאשמים
 מקבל דרוזי, בחבלן־מישטרה ביודעין בחבלה
 ממשלה שדוברי — רמים״ ״ברית המושג

טראגיות בנסיבות בו להשתמש מרבים רישמיים
מדהימה. משמעות —

 הדרגים: בכל — הפסטיבל אווירת אם
 סביב — המישטרתיים הרבניים, הפוליטיים,

אפשר תפסק, לא זו רצחנית יהודית טרור קבוצת
 שבקרוב סבירות, של גבוהה בדרגה להניח, יהיה -

 מפגיעה תירתע שלא נוספת, מחתרת תתארגן
 — הישראלית״ בחברה מסויימים ב״גורמים

 את גוש־אמונים מטיל שעליהם הגורמים אותם
המועדפת. הטרור קבוצת למעשי האחריות
 ״אהבת בשם ייעשו אלה שפיגועים כמובן
 אמונים. גוש אמון שעליה ישראל",
הבערה? את בכוחנולעצור האם

תל-אביב בושם, נעמי
• • •

הזמה־ רק זה
 (עלי הכנסת מן דיווחה ברק דפנה
 שהקורא ),23.5.84 הזה העולם דפנה,

 רוני לח״כ בקריאה פנה שליטא
ב מקומו על אותו ושאל מילוא
כנסת.

 בהומור היתה שקריאתי לציין, רצוי
 כדי רם, בקול זאת שעשיתי עובדה ובאירוניה.

ישמעו. שכולם

 מאושר אני כדלקמן: היה מילוא לח״כ הנוסח
מש אתם שאותי מאוד

 ברק הגב׳ בפנים! אירים
 לאחר מייד ממני שמעה

מענ שלי שמקומי מכן
 ראש־ כשלג אותי יין

פעי שכל מאחר תקר,
הליבר במוסדות לותי
 שקיימתי ובשיחות לים
 היה מחרות אנשים עם

 מהסיכום הפוך בכיוון
הליברלי.

 הלי־ איחוד תבעתי
ל ושמירת לאלתר, כור ז ע

א שד שהיא. כמות הרשימה ט
 אף מיפלגתי במוסדות

 משאירים שאין הלשונית, המטבע את טבעתי
 עד 13מ״ למקומות כשהכוונה — בשטח פצועים

20.
 רק בכנסת, בטוח מקום הפסדתי 1973ב־
 של נון־קונפורמיסטיות בדעות שהחזקתי משום
 גם כך על לשלם מוכן הייתי הליכוד. ליכוד

 באיחוד התומכת דעתי את הנוכחית. בכנסת
 אאבק אחרת. או זו כנסת בגלל אשנה לא הליכוד

הקרובות. הבחירות אחרי מייד זה איחוד עבור
 שלא ממני דרש או עליי כפה לא איש אגב,

 הליברלית במיפלגה הליכוד. ליכוד עבור לדבר
 הוצאתי על הסיפור גם כרצונו. אחד כל מדבר

 מעולם — פשוט האצבע. מן מצוץ השרים מדיוני
ירושלים ח־כ, שליטא, בני לשם• נכנסתי לא

ציורים נגד המדינה
ציוריו. געוון... למאסר נדון מעזה צייד

 מאסר לשנת ע׳בן איסמאעיל פתחי הצייר האמן, את באחרונה ח עזה בעיר הצבאי בית־דין
 הוא ציוריו. בשל שקל, 3 ,ז000 של כספי ולקנס על־תנאי ומחציתה בפועל מחציתה — אחת
 אם, נפשות. תשע בת מישפחה מפתם ארבעים, כבן האיש. מסית״. חומר באשמת.הפצת נדון

לאמנות. מורה הוא ילדים. ושישה רעיה
 לתבוע ובעולם בישראל לדעת־הקהל קוראת בישראל והאזרח האדם לזכויות הליגה

עזה! איש ע׳בן. איסמאעיל פתחי האמן. את מייד לשחרר ארנס, משה משר-הביטחון.
והאזרח. האדם לזכויות הליגה

תל־אביב .14192 ודד העזתי. הצייר של מציוריו אחד מצורף 0

אלטרנטיבי מצע
 לשילטון ממש של חלופה להקים
יחד. גם והמערך הליכוד

 מיפלגתי, מצע להכין מאוחר לא עדיין
שעיקרו:

 מיידית נסיגה •
מלבנון.

 המדינה שיחדור •
וח הכבושים מהשטחים

כולל. לשלום תירה
ה־ הבעיה פיתרון •

הק על־ידי פלסטינית,
 פלסטינית מדינה מת

ישראל. לצר עצמאית
הכפיה הפסקת •

: הדת בין והפררה הדתית ■81 ״ # ||
* * * י • ■ למדינה. ■
כלכלית, תוכנית • טיאנו

 הדרך את שתפתח
 בהתאם רמת־החיים את ותייצב המשק לשיקום
מחו״ל. תמיכה בלי שלנו, היצירה ליכולת

 המדינה, אזרחי כל של בפועל שוויון •
כערבים. יהודים

 אורי פלד, מתי אליאב, לובה כמו אנשים מדוע
 לא וטובים רבים ועוד פעיל מאיר אבנרי,

ד רוצים לא או מסוגלים ח א ת ה  מצע תחת ל
ף ולהקים זה, מסוג ת שו מ  שיציע פוליטי גוף ב

ו/או הליכוד לשילטון ממש של אלטרנטיבה
תל־אביב טיאנו, ורד המערר?

ספר של גילגולו
 הזה (העולם נייר של נמר במדור

 לראות עצוב ״כמה נאמר: )23.5.84
 בידי מפוזרת עברי סופר שסיפריית

 כביכול, עוסקים, מהם ילדיו(ושניים
רוח.' לכל בספרות)

 ז״ל, בורלא יהודה של ילדיו ארבעת אנו,
 היה ומה תל־אביב. של במדריך־הטלפון רשומים

 עם להתקשר מאשר ויאה הוגן פשוט, קל, יותר
 שספר אירע, כיצר לברר ולנסות מאיתנו אחד

 שהתגלגל? לאן התגלגל המישפחה מסיפריית
 בסנסציה ולא בעובדות מעוניין עומר דן היה אילו
 לאכסנייתו, ולא לו לא כבוד מוסיפה שאינה זולה,
 אבא של רצונו לפי כי מפינו, לשמוע יכול היה

 לא והם בינינו, הסיפריה סיפרי רוב את חילקנו
 את מפארים אלא — רוח" לכל ״פוזרו

 וגם תרבותי כנכס גם לנו יקרים והם סיפריותינו
אבא־אמא. בבית ילדות מימי כזיכרון
 היו שכבר ספרים מהסיפריה(בעיקר קטן חלק

 גם — ה מ ו ר ת כ נתנו בספרייתו) איש־איש לנו
ציבורית. לסיפריה — אבא של רצונו לפי זאת

 כתבכם, שמצא הספר, הגיע כיצד לנו ברור לא
 יושבים אנו עמנו בתוך אך ישנים, ספרים לחנות

 כתבכם), גם נכון אל שיודע (כפי יודעים ואנו
 מדקדקים בסיפריות ספרים שואלי כל שלא

 מסיפריה שספרים קרה אחת ולא ציבורי, ברכוש
 ישנים, ספרים לדוכני דרכם מצאו ציבורית
אחדים. שקלים תמורת
 בספרות), כביכול, (עוסק, — בורלא יאיר

 - ז־ל בורלא יהודה ילדי ארבעת בשם
תל־אביב

חד״ש דא ענייז
 על דווח )16.5.84( הזה בהעולם •

 הערכית־ הרשימה להקמת מגעים
יהודית.

הרשימה היא ש״זאת לקרוא התפלאתי

הכסף... בגלל לא
 הזה (העולם אומרים הם מה במדור

 יוחנן עם ראיון התפרסם )30.5.84
גיתם, סוכנות ממנהלי גולדברג,

 לאי־השתתפותו הסיבות בעניין
 לפירסום כתב־העת שעורך בתחרות

אותות.
 מדוייקים, אינם זה בראיון דברים מיספר

המעטה: בלשון
 שני שגבינו לטענה שחר אין כל, קודם

 מר ודמי־השתתפות. דמי־הרשמה — תשלומים
 השנים שמונה בכל מנסיונו היטב, יודע גולדברג

 תשלום יש כי עתה, עד בתחרות השתתף שבהן
 בכל נהוג שזה כפי דמי־השתתפות, בלבד, אחד

בעולם. זה מסוג תחרות
 לפריט שקל מאות שבע היה השנה התשלום

 הוגשו שבו ינואר, חודש שערי לפי דולר (שיבעה
העבודות).

 עבודות, עשר מגיש היה גולדברג מר אילו
 שיבעת של... האדיר בסכום מחוייב היה כדבריו,

שקלים! אלפי
ו איגוד־המפרסמים — לעיקרון ובאשר נ  אי

 את לכסות אמורים הם הללו: מהתשלומים מרוויח
 התחרות.• באירגון הכרוכות הרבות ההוצאות

 שימוש תעודות, הדפסת מדליות, הכנת
 השופטים לפני העבודות הצגת לצורך באולפנים

ועוד.
 .השתתפו שלא המישררים של סיבותיהם

 הכספי׳״׳וו שהנימוק לכל ברור אך עימם, שמורות
תל־אביב נבו, רעיה בלבד. תירוץ הוא

א נבו הקוראה 0  של עורכת׳מישנה הי
ת. כתב־העת תו או

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

 מודפסים קצרים, למיכתבים
 אליהם שצורפה במבונודבתיבת

 מיבתבים הכותב. תמונת
 אין יפורסמו. לא בעילום־שם

המיכתביס את המערכת.מחזירה
בד״ שנתקבלו
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