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 שינ״ם בער הוא ,,הימין
צימחונים!״ - ואנחנו

 סופרים אקדמאים, של קבוצה התארגנה אלה בימים
 ליוזמה (מועדון ״מייד' לעצמה הקוראת ועיתונאים

 חוגי מצד בדמוקראסיה מפגיעה חרדים הם דמוקראסית).
 את שאלתי לאומנים. וסתם הדתי״לאומני הקיצוני, הימין

 יבולים הם מה מועדון, באותו חגר מוקד, גבריאל ד״ר
בעניין. לעשות

 מאור הססני הוא ושמאלה המרכז של שהמחנה הרגשה לנו יש
הימין. של התוקפנות מפני הזמן כל ונסוג
 מילחמת־אחים מונעת זו עובדה דווקא אולי •

ממש?
 השפויים של הגדול שהמחנה ספק אין ככה. חושב לא אני
כהנא, הזה, הקטן הנאצי כמו תופעות בקלות לחסום יכול בארץ
 אבל מנומסים, חברי־כנסת ארבעה מול מהומות לחולל שבא

הצידה. ונדחק מתקפל הוא אנשים מאות כמה מולו עומדים כאשר
 עצמם הם שלהם מצעד שבכל יודעים האמריקאיים הנאצים
לכהנא. לתת שצריך ההרגשה זו בסכנה.
כהנא? נגד במיוחד התארגנתם כלומר, •

 במישור הם העיקריים הדברים שולית. דמות הוא לא. כמובן
 השני שהמחנה דברים לעשות מעז הימין כאן גם הפרלמנטארי.

 האחרונות בבחירות הפסיד שהימין שוכחים כולם מעז. לא
 כאילו להתנהג ממשיך הוא אבל מכוחו, מנדטים שניים־שלושה

 הקוראת הימין, למדיניות להתנגד קוראים אנחנו הרוב. הוא
 ערביי על־ידי שנבחרו נציגים פרלמנטארית מבחינה להחרים
 היתה מיפלגה אם אירופית מדינה באיזו אומרים היו מה ישראל.
 מצב נוצר המיעוטים? נציגי את קבוע באופן להחרים קוראת
 צימחוני הוא השני והמחנה שיניים בעל הוא הימין העם, שבפני
הימין. משרת בורג, האדון לחסדי וזקוק
דברים? לשנות לכס יש כוח איזה •

 אני המדינה. את נציל לבד אנחנו לא מגלומאנים. לא אנחנו
 הזה העם של השפוי החצי את שתדליק קבוצת־לחץ שנהיה מקווה

 לא שהם דברים ולהגיד היום עושים לא שהם דברים לעשות
היום. אומרים

בטחנות־רוח? מילחמה לא זו •
 אני כי פה, אני בלונדון. יושב הייתי ככה חושב הייתי אילו

 שיהיה לפני דברים לעשות וצריו אפשר הזאת שבחברה מאמין
מרי. מאוחר
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 האינטרנציונאל קונגרס נתל״אביב יתכנס השבוע
 עולמי שקונגרס הראשונה הפעם זאת העולמי. הליבראלי

 את שאלתי בארץ. מתקיים כלשהי פוליטית מיפלגה של
 של העולמית האכסקוטיבה חבר ננר, יצחק עייד-הדין

 כיצד ארצה, הכנס להבאת רבות שעשה ומי הליבראלים
 ניסה קונגרס אותו שעברה שבשנה אחרי בנד, הצליח
 בעיקבות מחברות, אותה לסלק ואפילו ישראל את לגנות

ושאתילא. צברה מאורעות
 אבל ושאתילא, צברה אחרי אותנו לסלק הצעה שהיתה נכון זה
 זה לעניין להתייחם שאין הוחלט ועדת־החקירה שהוקמה ברגע
 לערוך הצענו כאשר בעניין. מטפלת כבר בעצמה ישראל כי יותר,

 שזה שטענה בריטניה, מצד רק התנגדות היתה בארץ הקונגרס את
 שיכנוע מסע ניהלנו ישראל. עם ולסולידריות להזדהות אות יהיה

 בתל־אביב ייערך שהקונגרס הוא שיהיה היחידי השינוי והצלחנו.
בירושלים. ולא

 הקונגרס את לערוך חשוב כל־כך זה למה •
בארץ?
 לא המדינה קום שמאז מפני חשוב, מנודים. נהיה שלא חשוב

 וחשוב פוליטית מיפלגה של עולמי קונגרס אף כאן נעדר
וישמיעו. ישמעו הנה, יבואו העולם מכל שמדינאים

השבוע? הנה שיבואו המדינאים הם מי •
שלה, ושר־הפנים הולנד ראש־ממשלת סגן פנמה, נשיא סגן

אחרים. רבים ועוד וויל סימון גברת בלגיה, ראש־ממשלת סגן
 היום נמצאו ליכראליות מיפלגות כמה •

בשילטון?
 ומיפלגות קואליציות שולטות אצלנו, כמו באירופה,
 וגם אירופה ממדינות רבות של בקואליציות נמצאות ליבראליות

ביפאן.
 בקשה הגישה שינוי שמיפלגת שמעתי •

הליברא המיפלגות של לאינטרנציונאל להתקבל
עכשיו? להתקבל שלה הסיכוי מה ליות.
 הבקשה את הגישו שהם מפני הזה, בקונגרס לדיון יובא לא זה
 כבר לתורן המחכות בעולם מיפלגות 22 יש אחדים. ימים לפני

היא. גם לחכות תצטרך ושינוי שנים שלוש

 מישרד־התיירות של חוליות פשטו כחודש לפני
 לחלק הארץ. ברחבי בתי״מלון על ומישרד״הבריאות

ו המלון, דרגת את המסמל כוכב, הורידו מהמלונות
 התברואתי המצב את לתקן ואזהרות קנסות ניתנו לאחרים

 מלון היה בדוח שהוזכרו המלונות אחד המיטבחים. של
 שיף, חיים המלון, בעל אל פניתי בתל״אביב. ״דיפלומט"

המצב. לשיפור מאז נעשה מה אותו ושאלתי
 אף הוא כי להתפטר, לו והצעתי לשר־התיירות מיכתב כתבתי

להזיק. הצליח שהוא כמו לתיירות תרם לא פעם
לדעתך? מזיקה, ביקורת האם •
 אילו מצויין. דבר היא קונסטרוקטיבית ביקורת וחלילה. חס

 מעירים ומייד בסדר לא שהם דברים ומוצאים ובודקים באים היו
 ומיהרו הציצו באו, הם אבל הערה. כל מקבל הייתי כך, על לנו

להם. חשוב שהיה מה זה עיתונאים. עם להיפגש
הס? זה מי •

 אחת בלטה שרתון של במיטבח וראו שבאו האלה המפגרים
 זעקו בעיתונות הכותרות אחד. מקק פגשו הם אחר ובמלון שבורה

 ולא קשה חבלה זו בתי־המלון!״ במיטבחי איום ״מצב מייד
חייו. על היום שנלחם התיירות, בענף מוצדקת

 זה מלון של במיטבה שמקקים חושב אתה •
בסדר?

 כמו נראה והוא ביום פעמים שש־שבע מנקים המיטבח את
 מביאים ואם הזמן, כל בו שעוברים מקום זה אבל בית־מרקחת.

 שהורגים עד דקה לוקח אחד, מקק ומהארגז׳נופל בארגזים סחורה
 שבבתים איתך מתערב אני במיטבח. מקק יש הזאת ובדקה אותו

מקקים. מיליון פי יש האלה הבודקים כל של הפרטיים
״דיפלומט״? מלון את האשימו במה •

 עבור גם בדיפלומט מבשלים אנחנו ההוצאות את לצמצם כדי
 ושם למרינה אותו מעבירים מוכן, האוכל כאשר מרינה. מלון

 העירו והם דקות שתי בדיוק לוקחת הדרך לאורחים. אותו מגישים
 רוצים הם כלומר בקירור. האוכל את מעבירים לא שאנחנו לנו

 שתי אחרי ושם, למרינה אותו נעביר אותו, נקפיא מרק, שנבשל
הזה? הטימטום את מבינה את לאורחים. ונגיש אותו נחמם דקות,
 כוונה להם היתה כאילו זה את מציג אתה •

הזה? הדוח בכל זדונית
 של נדירות כמויות על יודע אני זדונית. כוונה על יודע לא אני

טימטום.


