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)6 סעמזד (המשך
 בגירושים והמשיכה הכבושים, שטחים

 מנהיג אף יימצא לא השבוע, אף
 שיקבל ברצועה או בגדה אחד פלסטיני

התוכנית. את
 שבה האחרונה, בוועידה־הפיסגה •

 לחיק בחזרה מצריים התקבלה
 פרוטוקול נחתם הערבית, המישפחה

 המדינות כל ראשי הביעו שבו סודי,
 בתוכנית־פיוס, דבקותם את הערביות
 הקמת הוא היחידי שהפיתרון הקובעת

 הכבושים. בשטחים פלסטינית מדינה
 אש״ף של מעמדו מחדש גם אושר
הפלסטיני. העם של בלעדי כנציג

העוב סמר על בליכוד. זעזועים
 כי באחרונה מובארב הודיע האלה דות

שיש מכיוון מת, קמפ״דייוויד הסכם
 את שחוקקה בשעה אותו הפרה ראל

הגולן. את וסיפחה חוק־ירושלים
 יכול לכן היטב. לשמיר ידוע זה כל

 לחדש למובארכ שלם בלב להציע היה
האוטונומ כינון על המשא־והמתן את
 סירובה בגלל שנים לפני שהופסק יה,

 על לדבר ממשלת־הליכוד של המוחלט
רצינית. אוטונומיה

 טוב רושם יעשה זה יפה. נשמע זה
 כל בכף ואין ובחרל. בארץ בורים, על

ממש. של לתזוזה סכנה
 התחילו עצמו בליכוד גם כי נראה

 שבמדיניות חוסר־התוחלת את להבץ
 (ראה עמירב משה הכרזות אחרי זו.

 ששלמה(.צ׳יץ׳״) ואחרי השמע). רא־ון
 בהחזרת דוגל שהוא השבוע הודיע להט

 גם השבוע יצא הכבושים, השטחים כל
 צה״ל פינוי בזכות אולמרט אהוד

 השיל־ ומסירת ברצועת־עזה מהערים
לתושבים. בהן טון

 אמרה: אבות ,פרק היודעת אשה
 אני יצאו! ממך ומחריביך ״מהרסיך

 לכם נותנים היו שבסוריה לראות רוצה
ככה!״ לדבר

 עם מזדהים. המתה לא דיזנגוף כיכר
בביתו. לבטח לשכון המשיר ישראל

 השבת, יום לי!״ קרא ״העשן
 של מחאה עצרת הצהריים, שעות

 מחסום־ארז, ליד גבול" ״יש תנועת
עזה. בואך בדרך

 עשרות כמה התכנסו 10:30 בשעה
 בתל־ אלנבי ברחוב המרכזי הדואר ליד

 למחסום. במרוכז לצאת כדי אביב,
קודמות. מהפגנות מוכרים מהם רבים

 למחסום. הגיעו שעת־נסיעה אחרי
 קודרים, היו השמים ירד, גשם־זלעפות

האי סיפור את לספר בהם היה כאילו
הקשים. רועים

מאוב כנקודת־גבול נראה המחסום
 ואנשי ומישטרה צבא אנשי היטב. טחת

למפגינים. המתינו שב״כ
וה במקום, נאספו מפגינים 200כ־
 ביניהם: בגשם. שנרטבו שלטים ניפו

 את ״שילחו ישראל־פלסטיך, ״שלום
 צ׳ארלם ״ישוחרר הביתה", החיילים
 ילדים, להרג ״די ומיד", תיכף לנצ׳נר

בשטחים״. לרצח די
הפרי לא במקום העז והקור הגשם

 בקריאת התחילו מגאפון בעזרת עו.
הסיסמות.

 לשם, לאה היתה המפגינים בין
 פלד מתי ח״כ אדיב, אודי של אישתו
 המתקדמת מהרשימה הנגבי וחיים

לשלום.
 להם עובר כך נהנו, המילואים חיילי

יותר. מהר הזמן
 הבדואית מהעיירה הגיעו ובנו אב

הכבושים בשטחים ״העשן שבנגב: רהט

סירוב. על חושבת לא עדיין
 סירב לידה שעמד אחר צעיר
 רוצה לא ״אני בשמו. להזדהות
 כנראה ייפגע." שלי הביטחוני שהסיווג

 ״גורמי על״ידי מצולם שהוא ידע לא
תגיע. עוד וששעתו הביטחון",

 עורו־הדיו עמד המפגינים לצד
 ״האגודה מטעם כמשקיף כהן, גירעון

 המפגינים על ששמר האזרח", לזכויות
 אם להתערב ממתין זכותם, תופר שלא
מעצרים. יהיו

 הוא ״הגביע השיר מנגינת לצלילי
 רלוונטי: תמליל במקום אילתרו שלנו"

 צאו / יאללה יאללה, יאללה, ״יאללה,
חלילה. וחוזר וראמללה..." מעזה

 המחאה עצרת תחילת אחרי שעה
 מנוחין: ישי גבול״, ״יש דובר הודיע

 עופר חברנו את לשחרר קוראים ״אנו
 הראשון הכלוא הצבאי..." מהכלא כסיף
 על שחתמו גבול" ״יש חברי 160 מבין

 הכבושים, בשטחים לשרת סירוב
 את ״להפסיק לחיילי־צה״ל ושקראו

פעולות־הדיכוי."
 נישאר האיזור התפזרה. העצרת

וקודר. גשום
מסע חנון•. שלום של החוקה

 הציבורי ״הוועד שערך הגדול הפירסום
 האחרון בשבוע לישראל" חוקה למען
 בעד ולהפגין לבוא לאזרחים קרא

 מלכי־ישראל בכיכר חוקה, חקיקת
 של טובים ימים שידעה בתל־אביב,

 אמנים. הופעת ללא המוניות, הפגנות
 הערב ואירגון האחרון מסע־הפירסום

 מנהל לדברי דולר, אלף 15 לוועד עלה
 הוצא כה עד וייסווסר. יוסי הוועד,

 לקידום דולר אלף 200 של סכום
העניין.

אלף 10כ־ התכנסו 19:30 בשעה

־1 הביתה הח״לים את ״שילח!

בתל־אביב הכיבוש הלאה מסגינת
ו ככה לדבר לכם יתנו .שבסוריה

ה הגשר תחת בני־נוער, רובם איש,
 לכיכר תל־אביב עיריית בין עובר

 בניין־העירייה לצד מלכי־ישראל.
 חבר־ לך ״בחר הקורא ענק, שלט הוצב

 חברי- 120 כל גלויה". לו ושלח כנסת,
 לידו לוח־הקיר. על רשומים היו הכנסת
 הגלויות את להכיל כדי תיבות ניצבו

 19 בת חיילת זוהר, יעל שנשלחות.
 שולמית לח״כ גלויה שלחה וחצי,

 זה כנראה כי להפגנה ״הגעתי אלוני:
 תקנה, הזו למדינה שתהיה חשוב חשוב.

טיוח.״ ולא
 קצין־החינוך־הראשי, נראו בקהל
 חיל־הים ומפקד דגן, נחמיה תת־אלוף
 נציגי של קבוצה אלמוג. זאב לשעבר,
 10 המייצגת רמית־גן, תלמידי מועצת

 שלט ליד עמדה תיכוניים, בתי־ספר
חוקה. לקבלת הקורא
 מודעות בעלי אנשים גם באו

 הפנינג שוחר נוער רק לא פוליטית,
מוסיקלי.
 עבדו שנשכרו חברת־האבטחה אנשי

מהבימה. הקהל את להרחיק כדי קשה
 אחר בזה להנחות. עלה קוטלר עודד

 מקומיות ומועצות ערים ראשי עלו זה
 נתן לא הקהל קצרים. נאומים לשאת

 בדיבורים. להאריך אפשרות להם
 עזרן, פרוספר קולק, טדי להט, שלמה

 בן־ גירעון לובלסקי, מאשה אללי, אלי
 הרעיון, מאחורי העומד והאיש ישראל,
 קרא הוא רייכמן. אוריאל הפרום׳

 מיידי: באופן חוקים שלושה לחקיקת
 ישירות בחירות חוק זכויות־האדם, חוק

 לתפקיד ישירות בחירות וחוק לכנסת,
 כפיים מחא הקהל ראש־הממשלה.

 על דיבר כשהוא אך בהתלהבות.
 המפלגות מיספר בצימצום הצורך
 ואז, הגיב. לא הקהל חצי, לכדי

 את שלף הוא משופשף, כפוליטיקאי
 סוערות: מחיאות־כפיים שיגרוף הנושא
 יהיה לא כהנא יעבור, לא כאן ״כהנא

מגררו. יצא הקהל בכנסת."
 בקהל, שהונף ״כך", תנועת של דגל

 מישמר־ שוטרי על״ידי במהירות הורד
הגבול.

 צמא לאמנים, צמא היה הקהל
 האחרונה. התקופה של מהמתח לפורקן

 אחרי שירד משת חיים עלו זה אחר בזה
 במערכת־ההגברד״ בעיות בגלל דקה

 אריאל גרוניך, שלמה אלאל, קורין
 לו ציפו שהכל מכולם והגדול זילבר

 משיח בשיר פתח הוא חנוך. שלום —
 אומרת מהשיר אחת שורה בא. לא

 הציבור ולכן מטומטם, ״הציבור
 מחיאות־כפיים גרפה היא משלם..."
סוערות.
 כל־ נרתם זמר־מחאה, חגור, שלום

 1תו שלו, חדש שיר החוקה. לעניין כולו
— חוקה ל״רוצים הסבה עבר ח,1לחי
לחיות". תנו

 חנוו שלום השתתף. כולו הקהל
הערב. את עשה

חיים דרכי
11ל13
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מסר: יעו שילזח ליוסף ן
^ םבץ הוא יהודי כפליט 1
האחרים הפליטים את |

ת נ ■ פדמסטי ע
 שילוח יוסף אמר פליט!" אני ״גם
 לחזות שבאו קרובים, ידידים לכמה

 אותי ״גם שלו. החדשה היחיד בהצגת
 והביאו נולדתי, שבה מהארץ לקחו
 כמו אלי והתייחסו לישראל, הנה, אותי

פליט!״ אל
 הנוסע, שילוח, של החדשה הצגתו

 של וסיפורים שירים מקובץ מורכבת
̂  ע׳סאן פלסטיניים: ומשוררים סופרים
 אל־ סמיח דרוויש, מחמוד כנפאני,

אל־חיידרי. בולנר חביבי, אמיל קאסם,
 ילד של סיפור למשל, מספר, הוא
 ילדות מתאר הילד בגליל. בכפר שגדל
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הנגנות
שבוע סור

פגנת■ה
 כר עד ירד הגשם

 ימין, אנשי המפגינים:
ד״ש ויורש• שמאד

₪ עידדוד יוסי
 כיכר־דיזנגוף, בצהריים, השישי יום

תל־אביב.
 הכיבוש״ ״הלאה הקרויה קבוצה

 ואשה איש 23 עצרת־מחאה. קיימה
 רז צבי הפרופ׳ וביניהם שלטים, נושאי

 כללית להיסטוריה בחוג מרצה —
 בגשם עמדו תל־אביב, באוניברסיטת
 בגנות סיסמות וקראו הבלתי־פוסק

הגי המינהליים, המעצרים הכיבוש,
 מה כל ונגד הבלתי־פוסק ההרג רושים,
החזקה". היד ב״מדיניות שכלול

 התגודדה אנשים של קטנה קבוצה
 את בכוח להוריד ניסו אחדים סביבם.

ע בקללות הסתפקו אחדים השלטים.
לגיהי המפגינים את ששלחו סיסיות,

נום.

 האב. אמר לכאן,״ לבוא לנו גם קורא
 הם מחיפה. ערבית קבוצה גם באה

 השלום — התפטר רבין, ״רביו, קראו
יותר". שווה

 במחסום שעברו עזתיים תושבים
 רכבים בסקרנות. במפגינים הביטו
 עזה, של לוחיות־רישוי נושאים שאינם

 גוש־קטיף, לתושבי שייכים שאינם או
 כלעומת והוחזרו לעבור, הורשו לא

שבאו.
 אבי למקום הגיע אחר־כך קלה שעה

 ובידיהן נערות ארבע בליוויית פרחן
 ״בוגדים" למפגינים הקורא שלט

 המתנחלים שפן". הוא ו״הסרבן
 נציגם את שלחו בחבל-עזה היהודיים

 להישאר העדיפו עצמם הם הבודד.
המחוממים. בבתיהם ספונים

 צוותי־טלוויזיה התחממה, האווירה
 לצלם התחילו לפעולה, נכנסו זרים
לארצותיהם. התמונות את להעביר כדי

לנ ראתה לא הישראלית הטלוויזיה
 לא גם צוות־סיקור. למקום לשלוח כון

״מת בחדשות אחר־כך שהודיע הרדיו,
במ קיימו ברצועת־עזה יהודים יישבים

 המוני שם היו כאילו הפגנת־נגד״, קום
 שוות היו ההפגנות ושתי מתנחלים,

בגודלן.
 ״מיכתב מחותמות גולדובסקי, זיווה

 להפגין. היא אף הגיעה השמיניסטים״,
נובמבר, בחודש להתגייס עומדת היא

בתל־אבים החוקה למען מפגינים
׳עבורו־ לא ״כהנא

ה העולם10 2629 הז


