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ברו׳ עגום

הבריכה נגד דם
 בבית- לקבור מפרדס־וונד, דיסקין זליג יהושע הרב תשי״ח בראשית סירב כאשר
 שגרמה האבן את זרק יהודי, ולאב נוצריה לאם בן שטיינברג, אהרון הילד את הקברות
 של ולסירובו — הממשלה מן הדתיים השרים של בהתפטרותם נסתיימה היא למפולת.

נוצריות. בני לרישום ביחס דרישותיהם את שקיבל אחרי גם להחזירם, בן־גוריון
 לרב מסביב התנהלה אחרת קטנה מלחמה

 שנת של הדת איש נסים, רחמים יצחק
 את הגדיש נצחונות שורת שאחרי תשי״ז,

ה טכס את החרים כאשר ביג׳י. של סאתו
ה שכללי מפני וייצמן, חיים לזכר אזכרה

ביג׳י, התרגז הדתית, המסורת את נגדו טכס
נסים. משה הרב, של בגו את לגייס פקד

נשתתקה. הפרשה בשקט. התגייס הצעיר
פקידים, מצד האלה המעשים כל אולם

 ממשלת מטעם משכורתם את המקבלים
אינ דתיות ממפלגות השראתם ואת ישראל

 הדת של מאבקה את סימלו לא טרסנטיות,
 בדמותו התגלם זה תשי״ח. בשנת היהודית

נטורי־קרתא. מנהיג כלוי, עמרם של
 שהגיע דתי הונגרי יהודי של נכדו בלוי,

 גבי על שנה, מאה לפני מטריאסט ארצה
 שארכה נסיעה אחרי רעועה, תורכית סירה

 בז הוא חדש. עולה אינו מחודש, למעלה
חדשים. עולים אלא בעיניו שאינם לציונים,

שה בלוי עמרם זה היה וייצמן, חיים לארץ בא כאשר שנה, 30 לפני ומדיחים. מסיתים
החדשה. ההנהגה על מלחמה והכריז בירושלים הראשון הציבורי לנאומו פריע

 מופנה היה הכופרת הציונית המדינה נגד אדום־הזקן בלוי של במלחמתו האחרון הסיבוב
 הבריכות נגד למלחמה יצאו לא נטורי־קרתא בירושלים, מעורבת בריכה של הקמתה נגד

למלחמת־קודש. יצאו לעיר־הקודש, הבריכה באה כאשר אך ובצפת. בתל־אביב המעורבות
 להעריך יכולים אינם לנטורי־קרתא, לוהטת שנאה המכריע ברובם החדורים ישראל, אזרחי

 במלחמה השקיעו והעוני, הדלות מוכי מאה־שערים, בני אשר והמסירות ההקרבה מידת את
 בהכאת נטורי־קרתא נאשמו כאשר ומכוניות־הסוהר. צינורות־המים המשטרה, אלות מול זו,

 את ספגו הם גבם. מאחורי בחוטים קשורות כשידיהם הבאה להפגנה יצאו שוטרים,
היו כי לציון ראוי הרי הרוב, בעיני פסולים היו שלהם שהאידיאלים אף באהבה. המכות

 ביום בסדר־היום. כלול היה לא בכנסת תשי״ח בשנת שנעשה היחיד המפוצץ המעשה
 כפר־קאסם, וטבח לסיני צה״ל פלישת אחרי שנה בדיוק ,1957 באוקטובר 29 השלישי,

 על־ידי לדעתו לו שנעשה אישי עוול בגלל וממורמר מופרע צעיר דואק, משה נכנס
 רימון זרק אחרי־הצהריים שש שעה אחרי דקות 14 הכנסת. לבנין היהודית, הסוכנות

קל, נפצעו מאיר וגולדה בךגוריון דויד הממשלה, שולחן ליד האולם, לתוך יד
קשה. נפצע שפירא משח

כולה, הארץ עקבה ימים כמה במשך
ה השר של מאבקו אחרי ובאהבה, בדאגה
 הרופאים ניגשו כאשר חייו. על קשיש

בראשו, שפירא את לנתח ערב באותו עוד
 שרסיסים במאוחר הבחינו מרסיס, שנפגע
בני מעיו. את ריסקו לבטנו, חדרו אחרים

 מן מנצח הנפגע יצא רבים, לחששות גוד
שפירא. חיים משה חדש: לשם זכה המאבק,

 עד — בממשלה לתפקידו חזר החלים, הוא
הרישום. משבר בגלל שהתפטר
 זכה הוא פאסיבי. גיבור היה שפירא

 מעשה בגלל השנה של איש־הכנסת לתואר
 לא תשי״ח של בכנסת אולם זולתו. של
 כולה השנה במשך פעילים. גיבורים היו
 הושמע לא אחד, מעשה בכנסת נעשה לא

 שיכלו אחת, הצעה הוצעה לא אחד, נאום
הציבור. דמיון את לרתק

 אין זו בכנסת כי יותר בלט לא מעולם
 בלתי- ענין למען קולו את להרים הזרם, נגד לשחות המסוגל אחד בלתי־תלוי איש אפילו

 בהתאם אוטומטית ידיהם את שהרימו שליחי־מפלגות, של אסיפה נשארה הכנסת פופולארי.
 הבחירות ערב בהצהרותיהם מוחלט כמעט זילזול תוך מפלגותיהם, צמרות של לאינטרסים
עצמם. ובבוחרים

 כמעט — מהצבעה ההפגנתית ההימנעות — שעברה בשנה שהתפרסם הטכסים אפילו
 ההצבעה בשעת זה טכסיס על חזרו ואחדות־העבודה מפ״ם שח״כי אחרי השנה. ונשכח

 החליט בש.ב., גלוי אי־אימון זו בצורה והביעו העתונות) איש (ראה תבור אלי פרשת על
מפלגות שתי בכניעת למעשה שנסתיים ממשלתי, למשבר גרם הוא לקח. ללמדם ביג׳י
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אידיאל. למען ולהקריב לסבול מוכנים שהיו בישראל היחידים היהודים תשי״ח בשנת

 של לתקופה נכלא שוב, הפגין תנאי, על מאסר חודשי לארבעה נשפט עצמו בלוי
תמימים. חודשים ששה במשך במאסר שישב אחרי נחון חודשים, תשעה

 אורי בדרכו. הלך בנו : ישראל מנהיגי שאר מכל השנה בלוי את ציינה נוספת עובדה
 אף נידון הבריכה, נגד בהפגנה שהשתתף אחרי נכלא ילדים, לשלושה אב ),30( בלוי
הציו הגיוס בלשכת לרישום התיצב לא שמעולם כליאתו כדי תוך נתגלה כאשר למאסר. הוא
 לכמה נשפט נוספת, בעבירה הואשם אוטומטית), מגיוס שישוחרר ברור שהיה (אף נית
 סירב הישראלי, בית־המשפט בסמכות להכיר סירב הצעיר בלוי כספי. ולקנס מאסר ימי

 לו צפויים היו הציונית. לקופה הקנס את לשלם סירב להשתחרר, כדי ערבות על לחתום
נוספים. ארוכים חודשי־מאסר

 הפגינו באמריקה היהודי. בעולם רחב הד עוררה בישראל נטורי־קרתא של מלחמתם
 ליהודים להבטיח כדי להתערב האמריקאי הנשיא מן דרשו • הלבן, הבית בפני אוהדיהם

 לטשטש בבקשה קדחתניים, מברקים ארצה שלחה ישראל שגרירות בישראל. דתי חופש
 למדינות כמו ישראל, למדינת כי נסתבר כך ברבים. בושת־פנים לה שגרמה הפרשה את

משלה. יהודית בעיה ישנה בעולם, אחרות רפות

ת ס שכיוא חיים משחהכנ

מאד מנוצץ מעשה
 כאשר כמעט זזו לא הן ובכנסת. בקואליציה מאד טובים ילדים מאז שהפכו השמאל,

 בחסות וירדן, לבנון משבר בימי המערב לכוחות נתיב ישראל של האוירי המרחב הפך
 בפני והתחייבו האימפריאליזם, נגד חייהם ימי כל נאמו מחבריה חלק שלפחות ממשלה

אי־הזדהות. של נייטראליסטי בקו לנקוט בוחריהם
 שוקן, גרשום הארץ ועורך הפרוגרסיבים ח״כ הצבעה:' בשעת להעדר שהעז אחר איש

העתונות. חופש על שאיים הקואליציוני ההסכם מן זו בצורה שהסתייג
 של לרמתה פעם מדי הכנסת ירדה מחשבות, של והתנגשות דיעות על מלחמה בהעדר

 ביג׳י קבע דיין, משה של הבלתי־מוצלחים נאומיו על בויכוח וולגארית. התגוששות זירת
 על ביקורת למתוח במלחמת־העצמאות, לחם שלא בגין, מנחם כמו לאדם נאה שלא
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הקוא ספסלי בין הן בכנסת, מינימאלי אומץ־לב חסר כמה עד הוכיח יזה ויכוח דודקא
 — האמיתית לבעיה להכנס העיזו לא וחבריו בגין גם כי האופוזיציה. ספסלי בין והן ליציה
 מעז אינו שאיש כאובה, שאלה — המפלגות מערכת לבין הבטחון מערכת בין היחס
המדינה. בטחון תחת כחותר ייחשד פן בה, לנגוע

 של פירושיו נגד הררי, יזהר הפרוגרסיבים ח״כ של הקלושה הסתייגותו אפילו אולם
 עד הפרוגרסיבים את להפחיד ביג׳י, של זעמו את לעורר כדי הספיקה זו, בפרשה ביג׳י

הנשמה. מעמקי
 ביותר הגרועה הכנסת גם כי היטב ידעו הם זו. כנסת עם השלימו ישראל אזרחי

 המסתובבים הצעירים הבחורים י מן כמה על החביב הסוג מן רודני, משטר על עדיפה
 את העם סבל כן על ״הזקן״. של יותר מרותי משטר על בגלוי והחולמים לביג׳י מסביב

בה. להתענין חדל פשוט הוא הכנסת.


