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בשפע. חלפים שיש לו נאמר קניה.
 יש לאזרח, ערך יש כה כמדינה

מוס יש כוזב. פירסום האוסר חוק
הדו רבי-עוצמה ממלכתיים דות

זכר. לכף אין כישראל לזה. אגים
 השלטון כאשר זכר, להיות יכול ואיך

וה הכוזבים טפקי־השירותים בראש עומד
חסרות־השחר? הבטחות

העתיקות. שוד •
 כדים, גונבים חוק, מפירים שרי־ממשלה

 לעיני בפרהסיה, זה כל עתיקות. משחיתים
כולו. הציבור

 נוף־ גם הציבור. רכוש הן העתיקות
 רכושו אולי הציבור. רכוש הוא הארץ

זה? לרכוש קורה מה העיקרי.
 שפת־הים על מקימה תל־אביב עירית

 מרוח־ אזרחים רבבות המנתקים בתי־מלון,
 ללא־ משחיתה עירית־חיפה המרעננת. הים

 עירית־ הכרמל. של קו־הרקיע את תקנה
 היפהפה. הר־כנען את מזמן הרסה צפת
 וסכנה־כלייה קיסריה, חוף על בוכה הלב

 הוא הנוף והרי הנהדרת. לאכזיב צפוייה
 ל־ מקור לאדם, חסר־תחליף מקור־השראה

כוח־חייו. יניקת
 לחוף־ים, להר, יש קולות במה
עתיק? לדקל
אין־קץ. עד ועוד. ועוד ועוד

ב רדיו לכפיית משותף משנה ■!ש
 לרישום הדתית. ולכפייה אוטובוס 7

 ולאי־חקיקת בלתי־נמנעים דו״חות־חנייה
ל ■ולמם־נסיעזת. הרע לשון לחוק חוקה.

ההיסטוריה. ולסילוף האינדכס זיוה
האז כי הדיעה משותף: מבנה

 מותר לשלטון ובי עבד, הוא רח
הבל.
 זוהי בלבד. ישראלית תופעה זו אין

 מסתבכת המודרנית החברה עולמית. תופעה
 ולתיכנון, לאירגון זקוקה היא ומסתעפת.

 שטלת־ ביורוקראטיה מצמיחה היא וממילא
 השאלה: מתעוררת בעולם מקום בכל נית.
הביורוקראט? בפני האזרח על להגן איך

 הכעייה קיבלה בישראל אולם
 אין כישראל בי מכחילים. ממדים
המנגנון. כפני מחסום

 ממנגנוני כולו מורכב הישראלי המישטר
 איש המדינה. להקמת אף שקדמו מפלגות,

שרירותם. תנופת את לבלום מסוגל אינו
לעשות? מה

חד כיוזמה צורך שיש ספק אין
 האזרח כידי לתת כדי לגמרי, שה

כמנגנון. במלחמתו נשק־מגן
 יוכל שאליו מינהלי, בית־מישפט למשל:

 קובלנה להגיש תלונה, בכל לפנות האזרח
המהיר. סיפוקו על לבוא הביורוקראט, על

 לזכויות מנגנון הקמת שניה: אפשרות
ש מבקר־המדינה, למנגנון במקביל האזרח,

ולתקן. לבקר הכוח לו יהיה
 קודם אכל לביצוע. ניתן זה כל

 כי לשלטון כדור להיות חייב בל
 ובי האזרח, של סבלנותו פקעה
 להימשך, יכול אינו הנוכחי המצב
 המישטר. לחורבן להביא מבלי

★ ★ ★  השל־ בחוגו כזאת הכרה חסרה רגע ץ*
 כי לגמרי משוכנעים הם להיפך, טון. ^

 לקדמותו, הכל יחזור הבחירות יום למחרת
 במישחק ימשיכו והאופוזיציה והקואליציה

הישן.
והאזרח. השלטון גורמים: שני לכך יש

 דמוק־ מימיהם ראו לא שליטי־המדינה
ל אשכול׳ לוי כמו איש מהי. ראטיה
 הרוסי, הצאר של בדיקטטורה נולד משל,

 התורכי, השולטן של בדיקטטורה התבגר
ה הנציב של בדיקטטורה סופית התגבש
בדיק לגדולה ועלה — העליון בריטי

בן־גוריון. של הבטחוניסטית טטורה
 על דמוקראטיה לו יגישו אם

זה. מה יידע לא צלחת,
הש הוא גם כי נידמה — האזרח ואילו

 משוכנע הוא גם כי גורלו, עם מזמן לים
כדי עד התרגל הוא להיות. צריך שכך

 הוא כי עד בפרצופו, היורק לשלטון נך
גשם. שזהו באמת מאמין

 שהאזרח עד יבוא לא השינוי
שערה. מלחמה וישיב יקום

 אחת פעם רק לו ניתנת לכך ההזדמנות
 זה כי הקלפי. ליד — שנים ארבע בכל

 תלוי בו ליחיד, ערך יש בו היחידי היום
בחסדיו. השלטון
 יותר אשם — עבדות עם המשלים אדם

 עם המשלים ציבור לשעבדו. המנסה מן
מישטר. לאותו ראוי — הקיים המישטר

 יותר אשם אשם. היורק רק לא
גשם! זהו האומר:
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