
 המקומי הסניף הבו מדוע דבור נד■ לאוץ, שליח בשקט ורח1
ונסיעות כיבודים ער נאן עסקני־הסונוים מתקוטטים בינתיים

 הסכמה למעשה זה הרי לדיוק, האלה
 שירה ספרות, לאיסור פא״ן מטעם

ומחקר. עיון סיפרי וסיפרי־לימוד,

 הס ,;האס ^
שיסד ^ קדו

 רק כי כך, כל מפליא אינו זד! ל ^
לפר מגד אהרון הספיק באחרונה ^
 הפוליטיות, דיעותיו את ברבים סם

 הניצי האגף ריעות כמו הנשמעות
 להארץ במיכתב במיפלגת־העבודה.

 43 חתמו שעליה לעצומה מגד התנגד
 האחרונות .המהומות בעניין סופרים

בשטחים". -יי
 שחתמו בכך אותם שהחשיד אחרי

להי הרגל-והרצון או שיגרה .מתוך
 הצבא כי מגד קבע טובה,״ בחברה מצא
 לפתוח־באש שלא לחיילים הוראות נתן
 לחיילים סכנת־נפשות כשיש אלא חיה

מתפרע״. .המון על־ידי המותקפים
 יותר נהרגו זה מיכתב פירסום ■י(אחרי

נוספים). פלסטינים 20מ־
(החותמים) הם .האם מגד: מלגלג

מבית־חני־ סופר עבדאללה, ע׳אסן
 לסמינר. פא־ן אותנו הזמין .פעם נח:

 אהרון דרך אלינו הועברה ההזמנה אבל
 סירבנו בלונדון. המרכז דרו ולא מגד,

 הכרה למעשה בה ראינו כי להזמנה,
 למדינת־ הכבושים השטחים בסיפוח
 לא שאנו להראות רצינו ישראל.
עצמ שאנו הישראלי, למרכז שייכים

 שלו, בהזמנה רציני פא״ן היה אילו אים.
 הסופרים לאירנון לפנות צייר היה הוא

 את העביר פא־ן בירושלים. הפלסטינים
 כאירגון. ולא אישי, באופן ההזמנה

 אלינו, הגיעו לא פעם אף פא־ן נציגי
 הבעיות על לשאול ולא לבקר באו לא

 שלנו. בפירסומים בהן נתקלים שאנחנו
 טרוריסטים, שאנחנו אותנו האשים מגד

 אירגון־סופרים. ולא פוליטיים פעילים
 כנציג לתפקידו נאמן היה אילו

 צריך היה הוא הבינלאומי, האירגון
 האנשים על ולשאול בעצמו לבוא

 מה לשאול ולא שגורשו, או שנעצרו
עלינו." אומר הצבא

שלו פלסטיניים, עיתונאים תישעה
מעצר נעצרו אחד וזמר סופרים שה

גינזברג משורר
דיסקרטית שליחנת

 ובלבד להיהרג, להם(לחיילים) מציעים
 עם נמנים הם בהם?...האם יפגעו שלא

שסיס פאציפיסטים־קדושים של כת
 לא אויבי ואת — אמות היא: מתם

אמית?"
 על גם מגד ליגלג נימה באותה

 אמצעי־הענישה. את להפסיק הדרישה
 העצומה) (על חתם שלא מי .הרשאי
 רחוק נסתר, משהו בו צפון שמא לשאול

כפ אותו להבין שעליו או מהשגתו,
שוטו?״
 שסופרים לכר לצפות היה קשה

 פעולה בהתלהבות ישתפו פלסטיניים
 הרב שגם כאלה, ריעות בעל אדם עם

 עליהן. לחתום היה יכול לווינגר משה
 פא״ן פעולות על בדין־וחשבון ואכן,
 הפלסטיניים, הסופרים כי מגד ציין

 מעוג־ אינם הכבושים, השטחים תושבי
הישראלי. פא״ן עם בקשרים יינים

 ועיתונאים סופרים שישה מינהלי,
עי ארבעה נהרג. אחד עיתונאי גורשו,
 הפצתם לפירסום. ונאסרו נסגרו תונים

בירו רק הותרה אחרים שלושה של
שלים.

 ושאף פא״ן, חבר שהוא עוז, עמוס
 האירגון של גדול בקונגרס הופיע

 אגודת־ את .עזבתי בארצות־הברית:
אי שהאגודה משום ,1972ב־ הסופרים

 כותבי־ סופרים לשורותיה מקבלת נה
 ולשם היות לפא״ן, הצטרפתי ערבית.

 אני שפה. בכל כותב כל להצטרף רשאי
 כן ועל המערבית, הגדה לסיפוח מתנגד

 בפא״ן מקום פלסטיניים לסופרים אין
הפלסטיני." בפא״ן מקומם הישראלי.
 צוותא במועדון נערך שעבר בשבוע
 ויוצרים סופרים של כנס בתל״אביב
 מעשי־ נגד ופלסטיניים ישראליים

היש פא״ן הכבושים. בשטחים הדיכוי

הזה. הכנס את אירגן לא ראלי
 עצמו את למצוא עלול הוא בקרוב

 פא״ן על־ידי רישמית ומנודה מוחרם
סניפי כל על־ידי ואולי האמריקאי,

 סופגות — •בעולם־יפא
גסיעות

 פא״ן ראשי את מדאיג
 בוערות בעיות להם יש בארץ.

לגמרי. אחר מסוג אר — מאוד
 גברה שנים, שבע של כהונה אחרי

 נדמה היה מגד. לאהרון האופוזיציה
 כל את בידו מחזיק הוא כי לחברים

שולח שפא״ו מכיוון באירגון. ההשפעה

זה א1ך
בארץ. /

ועצומה) מינהלי(ברזה במעצר סלסטיניים וסופרים עיתונאים
סחנציה!״ הסוחר .וגם

קניוק סופר
לסוכנות־נסישתר הפך .פא״ן
 חושבים הם בנסיעות. מתמקד ״המאבק

 יתחילו הם מיד לוועד, ייבחרו שאם
לקונגרסים." לנסוע

 אנו־ הזה המצב על התרגזה בייחוד
 ששלושה תבעה היא דת־הסופרים.

 פא־ן. של בוועד ייכללו מטעמה חברים
 הוועד פוזר האלה מאבקי־הכוח רקע על

 בדיוק — 1987 דצמבר חודש בתחילת
 הפלסטינית, ההתקוממות כשהתחילה

 התפטר מגד איתה. קשר כל בלי אבל
התפוטר. או

 לוועד בחירות בפא״ן נערכו השבוע
 כל גם היו המועמדים 38 בין חדש.
 מגד. אהרון מלבד הקודם, הוועד חברי

 יפה א.ב. דור, משה — מהם שלושה
 החדש. לוועד גם נבחרו — תורן וחיים

 במישלחת חבר שהיה אביו, שלמה
 וכעת טוב, כי ראה לשוודיה, החמישה

 אין לתאוות־הנסיעות חבר־ועד. הוא גם
 מלהיות רחוק בפא-ן ה.מהפך" גבולות.

מהפך.
 עמדת־ על הקרב נטוש עכשיו
 לקונגרסים נסיעות המאפשרת המפתח,
 ומרלים יוצרים עם קשרים ויצירת
בעולם.

 לסוכנות־ השנים במשך הפך .פא״ן
 קניוק, יורם המצב את סיכם נסיעות,״

₪ עידלזד .יוסי•החדש הוועד חבר

 מפתים קונגרסים מיני לכל אנשים
 לקשור יכולים גם פא״ן וראשי בעולם,
 יצירותיהם לתרגום העוזרים קשרים
כדאי. עסק זה הרי בעולם,

 אחרי פרצה כפא״ו ההתקוממות
 חמישה של מישלחת של ארצה חזרתה
 במאי בשוודיה לכינוס שנסעה חברים,

 חברי היו שלושה החמישה, מבין .1987
 עמליה מגד אהרון פא־ן: של הוועד

 כל במשך דור. ומשה כהנא-כרמון
 בוחר שהוועד השיטה היתה השנים

אנשי עסוקים היו בזה שיסעו. בנציגים

? הוועד.
 5 מצומצם, חוג הפך הישראלי פא־ן

 ? בר־ חנוך שורותיו. פותח שאינו סגור,
 £ הזה .המועדון המרד: ממנהיגי טוב

 £ מחברי חלק חדשים. אנשים לפני סגור
 £ הוא כתיבה לבין בינם הקשר — פא־ן

£ בלבד." מיקרי
 כמזכיר־כבוד תורן חיים שימש כך

 השנים 15ב־ שנים. 28 במשך פא״ן של
 .לא בביתו. המישרד היה האחרונות

 לנו הגיע לא גם אך פרחים, לנו הגיעו
תורן, אמר אבנים,״ עלינו שיזרקו
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