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ץ א, ■יי ה א  זה אין נעים, מחזה ז
 לתאר קשה העין. את המרהיב מראה /

מלבב. פחות מראה
 אה פושט ומתנוון זקן מישטר

 שיכ- זו. אחר כזו איצטלותיו, כל
ממ נושרים הרעיוניים צעיפיו עת
 ככל כמערומיו, נישאר והריהו נו.

הדוחה. כיעורו
 העומדת זו אך סטרים־טיז. של הצגה זוהי

 העולם ולעיני הציבור לעיני הבמה, על
 ומרתקת. מושכת צעירה, כוכבת אינה כולו,
 עלובה מזדקנת, לנפקנית יותר היא דומה

 של זיק בו ששרד מי כל ומעוררת־רחמים.
 להפנות הרצון בו גובר אסתטית, תחושה

הקבס. בו יעלה לא למען הצידה, הראש את
ה את להפנות לנו אפור אולם
ולר להסתכל אנו חייכים ראש.
ערוו את המגלה המשטר כי אות.

כמדינ השולט הוא - לפנינו תו
שלנו. תנו

★ ★ ★
 עסקני* חתמו המדינה הקמת •*יום

 לתואר שזכה גליון־נייר על המפלגות —1
העצמאות״. ״מגילת המפואר
 מגלמת — לנו נאמר כך — זו מגילה

הוק למענם אשר הרמים האידיאלים כל את
 ה־ של הדיברות עשרת אלה המדינה. מה

 עילת יעודו, הרעיוני, תוכנו כל — מישטר
ושלטונו. קיומו
 הארץ ״פיתוח רמים. אידיאלים — אכן
 החירות, ״יסודות תושביה״, ל כ לטובת
ו חברתי ״שוויון־זכויות והשלום״, הצדק
 ומין״, גזע דת, הבדל ״בלי גמור״, מדיני

 ותרבות״, חינוך לשון, מצפון, דת, ״חופש
 ושווה״, מלאה אזרחות — הערבי העם ״לבני
ועוד. ועוד
 זה. מיסמך על מלים ונשחית נחזור לא
ידו העובדות והותר. די זאת עשינו כבר
ידועות. מדי יותר — עות

 חלמו לא חותמיה ורוב המגילה מנסחי
 עקרונותיה. את לקיים אחד לרגע אפילו

 כל חוקה. של תוקף לה נתנו לא הם
 ולספק הגויים דעת את לגנוב היתד. כוונתם

למכונות־התעמולה. חומר־גלם
 לקירות קישוט הפכה מגילת־העצמאות

 את מפרה היומיומית פעולתם אשר משרדים
 משפטית, מבחינה והערב. השכם עקרונותיה

 שבוזבזו והדיו הנייר את שווה היא אין
 עוז שירהיב תמים, עורך־דין להדפסתה.

 בבית־המשפט המגילה את להזכיר אף בלבו
 חמורה נזיפה בקבלת מסתכן לצדק, הגבוה

הנשיא. כבוד מפי
 המגילה היא העצמאות מגילת

ישראל. כתולדות האחרוגה הגנוזה
 לשום ערובה אין חוקה. אין למדינה

 ולצבא־ לממשלה מותר הכל אזרחית. חרות
 על — המחוייבים בכנסת, שלה הרובוטים

 הצעותיה. כל בעד להצביע — חוק! פי
אחווה שוויץ, חרות, דמוקרטיה,

 מזמן. נשרו האלה הצעיפים כל -
 האחד, הצעיף אלא נשאר לא

 ה- חוק גלויות. קיכוץ האחרון:
שכות.

 המישטר. של האחרונה עילת־הקיום זוהי
קיים. הוא — דובריו טוענים כך — למענה
 ריקה, כקליפה יתגלה חוק־השבות גם אם

 זה? למישטר יישאר מה — צינית כהסוואה
זכות־קיום? איזו יעוד? איזה תוכן? איזה

 העמד האמיתית, החשיכות זוהי
 סוכלן, פרשת של כיותר, קה

ו האישיות הכעייות לכל מעכר
מה היא כה. הכרוכות האנושיות

העליון העיקרי, המיכחן את ווה
חוק-השכות? קיים האם -

★ ★ ★
 המצטיינים כעולם החוקים **עטים

המור חוק־השבות, כמו עילאי בקיצור !)3
 הסעיפים ומעמים בלבד. פסוקים מכמה כב

הסעיף כמו מעורר־יראה הוד בהם שיש

 מלים מחמש מורכב הוא שלו. הראשון
: בלבד

י ״כל ד ו ה י י א כ ת ז ו ל ע  ל
. " ה צ ר א

יהו ל כ הראשונה: המלה על הוא הדגש
היהו ״כל לא הפרט: על הוא הדגש די.

יהודי״. ״כל אלא דים״,
ביהו סימפאטיים, ביהודים אינו המדובר

בהם. רוצה מדינה שכל רצויים, דים
 איינשטיין אלכרט רצה אילו
 ל- זקוק היה לא לישראל, לעלות

 רק זקוק כזה לחוק חוק־השכות.
ו יהודי נ י א רצוי. ש
 בחוזת־ ,שפירא שמשון יעקוב אמר כבר
 שום אין סובלן:, הסגרת על המזהירה דעתו
 אשר אנשים למען חוקיות בערובות צורך
 חופש־ הבטחת מהם. נוחה הממשלה דעת

 לא נאורות ארצות של בחוקה הביטוי
הנוחות דעות המבטאים אנשים למען באה

 קצת להתעמק אותנו והכריחה סובלן, שת
זה. חוק של המדוייק בניסוחו יותר

ה חוק־השכות כי נתכרר ואז
 כמגילת-העצמאות, כמוהו קיים,

יסו גניכת־הדעת. של מיסמך הוא
 את אומר הוא אין כשקר. דו

לומר. מתיימר הוא אשר
 מרהיב־העץ, הראשון, הסעיף אחרי כי

 שני, סעיף הערמומיים המנסחים ניסחו
 לאמור: הראשון, הסעיף את פלסתר העושה

 אשרת־ אשרת־עולה. פי על תהיה ״העליה
להש רצונו שהביע יהודי לכל תינתן עולה
 שר־יקעליח נוכח אם חוץ בישראל, תקע

 נגד פועל (ז) שהמבקש שר־הפנים) (כיום:
ברי את לסכן עלול )2( או היהודי, העם
 המדינה.״ בטחון או אות

ה המחוקק הוסיף שנים ארבע וכעבור
 עבר בעל )3( ״או שלישי: תנאי ערמומי
הציבור.״ שלום את לסכן העלול פלילי,

גפר וז&זזדגן גזצגגיף גפ ברגגדגן: פגפרן רגברבג
 אינם אלה שהרי לממשלה. והרצויות לרוב,

 דעות למען באה היא לערובות. כלל זקוקים
הממש על השנואות הרוב, את המרגיזות

בגידה. כדברי דעת־הקהל בעיני הנראות לה,
 צורך אין חוק־השבות. לגבי הדין הוא
ל המונית עלייה לאפשר כדי כזה בחוק
 הפא־ מן בישראל, הזרמים כל כי — ארץ

 (אולי השמית הפעולה אנשי ועד שיסטים
 דוגלים ונטירי־קרתא) מק״י את להוציא
המונית. בעליה

 תוכן לו יש אמנם אם - החוק
 אשר לאותם רק דרוש - כלשהו

העלו כהם, רוצה אינה הממשלה
 או פוליטיות צרות לגרום לים

ציכוריות. כעייות

 מת- ועודם - שהתנגדו החוגים ם *
ם די  בו שיש מודים לחוק־השבות, — לנג

ש ומוסר השקפת־עולם פנימית, שלמות
אחת. מיקשה כולם
 (ושוב: החוק של האמיתי תוכנו זה כי

 בעולם יהודי שכל תוכן): לו יש בכלל אם
 שייכת זו שמדינה במדינה, אזרח־בכוח הוא
בעולם. ויהודי יהודי לכל

 ז׳בו־ זאב זה שהיה דומני — מישהו
 עברית מדינה תקום שלא אמר — טינסקי

 ויצאניות עבריים גנבים לנו יהיו אשר עד
 חוק־השבות של היסודית התפיסה עבריות.
לכת. מרחיקה

 גנב כל הוא: האמיתי תוכנה
 בבית- לשכת זכאי כעולם יהודי
 יהודי מצורע כל ישראלי, סוהר

 ככית-חולים לשכב זכאי כעולם
ישראלי.

פר־ שבאה עד סברנו. פנים, כל על כך,

שיקו פי על שר-הפנים, :כלומר
להח זכאי והשרירותי, החופשי לו

 עכר ״כעל הנו פלוני אם ליט
בט את לסכן ״עלול או פלילי",

 את לסכן ״עלול או המדינה", חון
הציבור". שלום
 בווינה: אנטי־שמי ראש־עיריה אמר פעם

 כיום לא.״ ומי יהודי מיהו מחליט י נ ״א
ול — לממשלה המתיר חוקי מצב נוצר

 יהודי מיהו להחליט — בלבד! ממשלה
 אין, לבית־המשפט ארצה. לעלות הזכאי

 ומסופקני בנידון, סמכות שום למעשה,
 החוק כי שיטען שופט אי־פעם יימצא אם

השר. בשיקול להתערב אותו מסמיך
 חוק־הש■ זה מה - כן כי הנה
תז  איזו לוז יש ערף איזה בו
 פיסת• זולת - מהו מוסרי? תוכן
לרש? הלועגת נייר

★ ★ ★
 בערמו- הרגיש, כן־גוריון דויד **ר

 לציבור מתגלה שהנה תו.הרגילה, מיו
 לכסות מיהר הוא כן על רעיונית. תהום
הש נייר־עתון. של גליונות בכמה אותה

 ארוך, מאמר דבר, עמודי מעל פירסם, בוע
ולמ החוק קרעי על טלאי להטליא שנועד

 הסגרת של למעשה־הנבלה מוסרי צידוק צוא
ו ׳ סובלן.

 מם־שפתיים ראש־ר,ממשלה משלם תחילה
 עתה: זה על־ידו שהופר לעקרון
 באשר רק יהודית מדינה (ישראל) ״אין

יהו מדינה זוהי תושביה. רוב הם ה״הודים
 הרוצה ״הודי לכל הם, באשר ליהודים דית
 שלא .חוק־השבות של מובנו וזהו בה,

ל זכות חוץ־לארץ ליהודי מקנה המדינה
בו טבוטה זו זכות אלא במדינה, התיישב

 יהודי.״ הוא באשר
הכלב: קבור וכאן — אולם

. ״זכות . . ו  לנצל לא בחובה: כרוכה ז
 לקיבוץ להזיק העלולה למטרה השבות חוק

גלויות.״
 כמוכן: קיכוץ־גלויות? זה ומה
כסף.

.גלויות ״קיבוץ . הש בלי אפשרי אינו .
 המאפשרת הארץ בפיתוח חו״ל יהודי תתפות

העולים.״ קליטת (את)
 יהודי כל יותר: פשוטות כמלים

 חוק פי על ארצה, לעלות זכאי
 ירגיז לא שהדכר כתנאי השכות,

היהו המגכית של התורמים את
 וככרונר ככרוקלץ המאוחדת דית
קם.

 אף טורח אדיבותו, ברוב וראש־הממשלה,
בפרוטרוט: הדבר את לנו להסביר
 שליטה, שום לכנסת או לממשלה ״אין
 התפוצות. יהודי על עקיפה, או ״שירה

וב הישראלי המשק בפיתוח השתתפותם
 פרי היא עולים המוני לקלוט הכשרתו

 תתערער זו והכרה יהודית, מוסרית הכרה
ונוכ רמאים של למיקלט תיהפך ישראל אם

.לים . ״ .
 אין כמפורש: הדכר נאמר הנה
 יהודי ״כל המלים כחמש אמת
האמי המצכ ארצה". לעלות זכאי

 זכאי אינו יהודי ״שום הוא: תי
 אין כן אם אלא - ארצה לעלות
התפוצות.״ יהודי את מרגיז הדכר

מת. חוק־השבות
★ ★ ★

זכות איפוא, יש, יהודי-העולם ך•
 נשאלת יהודי. כל של עליתו על ויטו /

התפוצות״? ״יהודי הם מי השאלה:
 ל־ מתכוזן אינו בוודאי בן־גוריון מר

 (ול־ לאלד, ברית־ד,מועצות. יהודי 2,345,000
 כי ריעליח, על זבות־ויטו אין ממשלתם)

 ליהודי הכוונה אין גם כסף. תורמים אינם
בהודו. לבני־ישראל או והונגריה, תוניס

 ליהודים כפירוש, היא, הכוונה
 אר־ יהודי היינו: כסף. התורמים

כע הם המאה כעלי צות־הכרית.
חוק־השכות. כענייני הדעה לי

 באופן מאורגנים אינם אמריקה יהודי אולם
 את המייצג אחד ארגון אין דמוקראטי.

 לקיים אי־אפשר פרלמנט. להם אין כולם.
בשמם? מכריע מי מישאל־עם. ביניהם
 כל משאירים אינם ראש־הממשלד, דברי

היהו המגבית עסקני יכריעו בדבר: ספק
 עסקני־ של חבורה משמע: המאוחדת. דית

 בצע רודפי אלא שאינם. .רבים מהם קהילות,
 מטיילי־חינם־ ,והנאות שכר מקבלי וכבוד,

 אותם מינה לא שאיש על־חשבון־הקהילות,
בהם. בחר לא ואיש

 פלד של שעלייתו אלה יגידו אם
 של ההכרה" את ״תערער ני

 עלייתו. תיאסר — המגכית תורמי
 .1962תשכ"כ- השכות חוק זהו

★ ★ ★
 על רק האמנם זה? ויטו חל מי ל **
ג  מלך זה — ראש־הממשלה אשר אותם ?

ונוכ ״רמאים אותם מכנה — המשמיצים
לים״?
 ברית- ממשלת מחר תרשה אם יקרה ימה

 חברי אלף 100 של עלייתם את המועצות
 הקומסוסול, וחניכי הקומוניסטית המפלגה

 שעולים תכריז ארצות־הברית ממשלת ואם
 האם סובייטיים? ומרגלים סוכנים הם אלה

כלפיהם? ודיטו יהודי־המגבית יפעילו לא
 קומוניסטי מנהיג יחליט אם יקרה מה
 מאתיאם למשל — הארצות באחת מודח

 מה לישראל? לעלות — מהונגריה ראקועזי
בארצות־הברית? התגובה תו,יה

 מה לעלייה? מוגבל הוויטו יהיה ולמה
אמרי נשיא הימים באחד יחליט אם יקרה
 ארצות־הברית של החיוני האינטרס כי קאי

 אלף מאתיים של החזרתם את מחייב
)20 בעמוד (המשך
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