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 מוסיף: הוא וכדוגמה המלה. את גור
 החוצפה — מחני״ שמיא כלפי אפילו ״חוצפא
מצליח. החצוף השמיים. נגד אפילו מועילה

 למצוא יכול היה לא גור אפילו
החוצ להצלחת יותר טובה דוגמה

 השבוע שנעשה המעשה מאשר פה
 החליטה כאשר השלישית, ככנסת
 הנסיעות על נוסף ככד מס להטיל

 הי־ על יוטל שני מם לחוץ־לארץ.
עצמם. תרי־חיציאה

 אוי האלה. המסים עצם על כאן נדבר לא
 אזרחיה את לחייב בכלל הנאלצת למדינה

 לחוץ־לארץ. נסיעה לצורך היתרי־יציאה לקבל
 היתר על מס המטילה למדינה אוי וכפליים

 אין בגן־עדן הקופצים. ירבו פן מחשש זד״
 לגרש צורך היה להיפך, בהיתרי־יציאה. צורך

 אופייני היתר־יציאה בכוח. וחוזה אדם את
לבית־סוהר. יותר

הענין. של אחר צד זה ברגע מעניין אותנו
 הטוענים היו ומי מי המחליטים? היו ומי מי

 בתים להקים כדי דרוש הנסיעות על שהמס
 המתלוננים היו ומי מי מסכנים? לעולים

 למגיפה הפך לחוץ־לארץ הנסיעות שבולמוס
הממאירהז

 של מועדץ היא הזאת הכנסת
 ״אל- של הדיילות מלכד מטיילים.

 בל* הכורח עוד כארץ אין על",
מעופפת. כך

 סמל כמעט הוא המשוטט חבר־הכנסת
 בשנה פעמיים־שלוש נסע שלא ח״כ לאומי.

 לא־ או חולה שהוא משמע לים, מעבר אל
 דואגים הכנסת בנשיאות חבריו יוצלח.
 אורוגואי של בפרלמנט לביקור־גומלין לצרפו

ה היהודית במגבית חבריו שבדיה. של או
 ולסינ־ לבוסטון להזמינו דואגים מאוחדת
 צה״ל. חיילי גבורת על לנאום כדי טינאטי,

ליוה אותו שולחים המפלגה במרכז תבריו
 המגבית את לארגן כדי ולסידני, נסבורג

 את להזכיר מבלי זה וכל שם. המפלגתית
 באסיפת העם את לייצג המפרכת החובה

 לתיאום בועדה בלונדון, היהודי הקונגרס
בוור השואה כאזכרת באיסלנד, סוציאליסטי

הקאנאריים. באיים הכל־דתית ובועידה שה
 בעוברו בן־אדם• אלא אינו המעופף הח״כ
 בהד בלידו. או בלובר מבקר הוא בפאריס,

 בפלורידה נח הוא לארצות־הברית דמנו
 בדישו, השור את לחסום אין ובלאס־וזגאס.

 במעופה. צפור־הגפש את ולא
הציבור. חשבון על כמובן, נעשה, זה כל

לוק מנין אבל בסדר. שזח נניח
 נבכדים חברי-כנסת דווקא חים
 את התהומית. החוצפה את אלה

 קנס להטיל האגדתית, עזות-המצח
 אזרחי־ שאר כל של הנסיעות על

 כעצמם המשלמים אותם - המדינה
 של ותענוגותיהם נסיעותיהם בעד

? הח״בים
 לשחק נתיניו על קיסר נירון אסר אילו

 חוק אנטואנם מארי חוקקה אילו או באש,
 עזות־המצח יכלה לא המוסר, על להגנה
יותר. רבד, להיות

 את מזכירים אין התלוי כבית
 חיה מוטכ הכנסת ככנין החבל.

 הנסיעות כולמוס את להזכיר שלא
ה משום רק גם ולו לחוץ-לארץ.

חטוב. טעם
★ ★ ★

 חוצפה של פחות לא מוצלחת וגמה ךי>
 דו־ על בדיון הכנסת נתנה טהורה 1

 שוב הוצפה המלה כי יתכן שבועון־הרדיו.
 החוצפה עברה כבר כאן כי מתאימה. אינה

הציניות. גבול את
 האזרח את מחייב קנס־חנסיעות

 שהוא דבר תמורת הרבה לשלם
מח קנם־בטאון-חרדיו לו. משתוקק

 שאין דכר תמורת לשלם אותו ייב
כקלשון. אך בו לנגוע רוצח הוא

 ראש־הממשלה משרד של שרוודהשידור
 קטנה אמריקאית עיירה כל אשר תחנה מנהל
 אפילו זו אין ובצדק. בה, מתביישת היתד,

 האפס זהו בן־גוריון. לדויד טובה תעמולה
המשודר.

 זכיון זה שרות נתן שנים שש לפני
 לפי בדיוק שבועון, להוציא פרטית להוצאה

 לא הארץ בכל עתה. המוצעת המתכונת
 שבועון לקנות שרצו איש 3000 אפילו נמצאו

 ראש־המט• משרד מחייב עתה בקיוסקים. זה
 הדו־ עבור ל״י 2 לשלם בעל־מקלט כל שלה

ש מכיוון בו. מעוניין אינו שאיש שבועון
 משלם יוסיף יותר, גדול יהיה הסמוי התקציב
 הצרור מן טובות לירות כמה עוד המסים
 יתווסף המשודר לאפס משכורתו. של הנקוב
המודפס. האפס

 האזרח, של כיסו לתוך ידה את לשלשל
ה והמשכורת המזוייף האינדכס בתקופת

 הנראה סכום כל משם ולהוציא מצטמקת,
 אפילו שיהיה מבלי הדבר, נסבל כיצד לה?

ובמרתפי־גסטאסוז במחנות־ריכוז צורך
 טיפות אלא אינם שציטטנו המקרים שני

 שיש מפני בולטים, הם הגדול. הים מן
 משוללים הם לעין: גלויות תכונות שתי בהם

 מנוגדים והם מוסרי, ביסוס של נסיון כל
 אולם העם. של המוחלט הרוב של לרצונו
 לעשרות גם הדבר אופייני גלויה פחות במידה
הכנסת. של אחרים מעשים

 כאן, הדכר אפשרי בן, אם כיצד,
 על לחלום אך שאי־־אפשר כעוד

כבריטניה? או כארצות-הכרית בך

 הוא העיקר העיקר. זה לא שוב אולם
 בה האינסופית בציניות עזות־המצח, בעצם
ן.יהענ כל נעשה

 כודד אזרח אך אין בולה בארץ
 יחמי כוונת מה יודע שאינו אחד

 חנסיונות בל שנכשלו אחרי הרעיון.
 של המוני מסחרי שכועון לבסס

 צח״ל, על־חשבון אם - מפא״י
 ואם מגגנון־החושך על-חשבץ אם
 מצאה - ההסתדרות חשבון על

 תחבולה כיג׳י של קבוצת־חחצר
 יק- והאזרח ישלם, האזרח חדשה.

 מכלי - חוברת-התעמולח את כל
האזרח. את לשאול צורך שיחיה

 המפלגות כל התנגדו. הארץ עתוני כל
 הבלתי- השרים כל עצמה, בממשלה התנגדו.
מנ גם פרסיות, בשיחות התנגדו. מסא״יים

 רצונו זה היה התנגדו. עצמה מפא״י היגי
 האחד האיש של ורצונו אחד, איש של

ייעשה.
 לטשטש נסיון כל בלי הסוואה. כל בלי

 ציני. בחיוך בפרהסיה, בגלוי, לתרץ. או
מהד.״ שמיא כלפי אפילו ״חוצפא

★ ★ ★
 דברים, מדוע זו? חוצפה מצליחה **דוע
א של  אחרת, תרבותית ארץ בשום יתוארו ^)

הממשלה יכולה כיצד בישראל? טבעיים נראים

 צמחה כיצד בחשבון לקחת יש זה לצורך
 את לראות רגילים המערבית. הדמוקראטיה

ב ),1215( קארסה במאגנה צמיחתה שלבי
 האמריקאית במהפכה ),1689( הזכויות מגילת

נג השלבים ארבעת כל הצרפתית• ובמהפכה
 אשר מסים, הטלת בגלל רבה במידה רמו
ולבלתי־מוסריים. לבלתי־צודקים חשבם העם

 הדמוקראטיה של היסודיים הרעיונות אחד
 האמריקאי הפטריוט על־ידי נוסח המערבית

ב האמריקאית, המהפכה ערב אוסיס, ג׳יימס
 המלך על־ידי שהוטל המכס נגד טענתו

 זוהי — ייצוג ללא מסים ״הטלת הבריטי.
לזעקת־קרב. הפכה קריאתו קרא. עריצות!״

מל לנהל כדי לכסף זקוקים היו המלכים
 הכסף את שלהם. המשטר את ולממן חמות
 מסים. בצורת האזרחים, מידי רק לקבל יכלו

 את מימן העובד העם מלמטה. בא הכסף כל
 את לעצמם תבעו האזרחים אולם הממשלה.

 על שהחלים במוסד מיוצגים להיות הזכות
 היתד, ייצוג!״ ללא מיסוי ״אין הכסף. הוצאת
 הדמוקרטיה של טבעית סיסמת־יסוד איפוא

היום. ועד מאז המערבית,

★ ★ ★
 תנאי־היסוד בארץ חסרים המזל, רוע ף*
 הוא העובד העם לא כזאת• לדמוקראטיה /

 הפוך: כמעט המצב הממשלה. את המממן
העובד. העם את מממנת הממשלה

גלגלי את המתניע הדלק מדינת־שנור. זוהי

 התורמים של הדולאדים זרם הוא כלכלתה
השי זרם בתוספת בחוץ־לארץ, היהודיים

 בקופת נאגר הזה הכסף כל והמענקים. לומים
 הלאה, מוזרם הוא ומשם ממשלת־ישראל,

המשטר. צמרת של עיניה ראות לסי
 פשוטו להרעיב, יכולה זו צמרת

 וכל מפעל כל ענך, בל כמשמעו,
 אין המשקיים בחיים יחיד. אדם

לעצ להרשות היבול מפרנס כמעט
 בחברו הממשלה", על ,,לצפצך מו

ה להיסך, כאנגליה. או כאמריקה
 והיא עליו. לצפצך יבולה ממשלה

כהנאה. זאת עושה
 במנד החל מסים. בארץ מסרים לא אמנם,
 בקנם־חיתר־היציאד, וכלה העושק, ההכנסה

 ומשלם. האזרח משלם וקנס־שבועון־הרדיו,
 במסים תלוייה אינה המדינה צמרת אולם
 החוץ, מן הכסף בזרם תלוייה היא אלה.
עליז. שליטה שום אין הישראלי לאזרח אשר

 בישראל אזרחי מרי ששום מבאן
 הסיסמה על להתבסס יכול אינו
 גם מבאן ייצוג״. ללא מיסוי ,,אין
 אמיתית דמוקראטיה תיתכן שלא

 התהומית החוצפה במדינת-שנור.
אי גבורה פרי אינה הצמרת של

 יחסי• את מבטאת פשוט היא שית.
 בה במדינה, האמיתיים הכוחות

באזרח. תלויה הצמרת אץ
★ ★ ★

ם  הסוג מן דמוקראטיה בארץ אין ^
 בעצם, שולם, מי בה? יש מה המערבי,

בישראל?
 ודו־שבועון־ הנסיעות מס על הדיונים לאור
 באופן זו שאלה על לענות אפשר הרדיו,
 מזיגה על השלטון בנוי הנוכחי ברגע מעשי.

פד זוהי זה. בצד זה הקיימים יסודות, של
 בצד -הקיימת מנגנוני־מפלגות, של רציה

בן־גוריון. דויד של המוגבלת הדיקטטורה
 אחד. שורש יש התופעות לשתי

 ב* תלויים אינם מנגנוני-חמפלגות
 הם אין כי כארץ, חכרי־חמפלגה

מחל הם מס־החבר. על מתקיימים
 מסויים, מפתח לפי ביניהם, קים
 כ־ הנאספים התרומות כספי את

 של הדיקטטורה ואילו חוץ־לארץ.
ה כרצונו תלוייה אינה בן־גוריון

 שולטת היא כי האזרח, של חופשי
 זקוק שהאזרח חזר החץ זרם על
לפרנסתו. לו

 אלא שאינם — חברי־הכנסת יכולים לכן
 עצמם את שבחרו המפלגתי המנגנון ראשי

 בעולם, לטייל — המגבית של הכסף בעזרת
 הזולת. נסיעות על מס שעה באותה ולהטיל

 לירות שתי לקחת בן־גוריון דויד יכול לכן
 את שתביא חוברת לממן כדי האזרח, מן

 בטוחים הם אזרח. לאותו בן־גוריון דויד דבר
 שביתת■ ולא אזרחי, מרי יהיה שלא מראש
מסים.

 על מס בגלל פרצה הצרפתית המהפכה
 לנקודת הניעה האמריקאית המהפכה המלח.
 בה בוסטון״, של ב״מסיבת־התה הזינוק

 שחוטל המס על כמחאה הים לתוך התה נזרק
 אזרחי מת על הכריז גאנדי המהטמה עליו.
 כמחאה מלח, לייצר נאמניו בראש ויצא אדיר

הממשלתי. מם־המלת על
 מקלטי־ ייזרקו לא בישראל אולם
 על במחאה .החלונות, מן הרדיו

 יארגן לא איש שכועץ־החוצפח.
 שהפרי* שתדרוש המונית עצומה
 בעד כעצמם להבא ישלמו הכנסת

 את לחם להזכיר כדי טיוליהם,
התלוי. בית על הפתגם

 שהוסר ומי אפשרי. הכל במדינת־שנור
 את שיקדיש מוסב בעיניו, חן מוצא אינו

הרעה. לשורש תשומת־לבו

החרוי


