
4

 כך חמור. על רכוב יבוא משיח ך*
כתוב. | 4

אין חמור, בלי מאד. חשוב החמור
משיח.

הוא המשיח כי האמנתי תמיד אבל
ה־ את יסקור יבוא, הוא בחמור. שיבחר

המתאים. את לו ויבחר המצויים חמורים
 אחרית־ סדרי משתנים נראה, כך עתה,
הימים.

ל כדי המתכנסים הם החמורים
במשיח. בחור

כמובן. להם, דומה שיהיה משיח
. משיח שקר

★ ★ ★
 ביותר הבולטת התכונה זוהי אכן, ף
 החברה בשולי עתה, המתקבץ במחנה |

 נציגו כעל עצמו על והמכריז הישראלית,
 ארץ־ של המשיח — המשיח של האישי
והמטופחת. המשוחררת המושלמת, ישראל

לס אפשר האיוולת. את לסבול אפשר
 את לסבול אפשר הראייה. קוצר את בול

המוסרית. האדישות
ר את לסבול אי־אפשר ק ש ה

ות. נ
מע בישראל אי־פעם היתד, אם מסופקני

שק על כולה כל המבוססת כזאת, רכת
מודעים. רים

 המיבצע את המעבירים שקרים
 כתום־ הסברה של ממישור כולו

פסיכולו לוחמה של למישור לב
המכוו פסיכולוגית לוחמה - גית
הישראלי. הציבור נגד נת

ב ו ס זה בציבור רואה שאינה לוחמה

 כל ותכבוש תתפשט וכי לעולם, שובע
כוחה. לה יעמוד עוד

 יוזמת־שלום. יוליד לא זה סופי שיכנוע
 הערבי העולם כי ההכרה את יוליד הוא
 לשלטון ולהעלות להתאחד להשתנות, חייב

 מול להתייצב כדי יותר, יעילים מישטרים
הסוף. עד ולהילחם הסכנה פני

★ ★ ★
 ב־ הטמון השקר חצי רק זהו ולם ^

ת מ ס סי השל האמת השלום״. ״גבולות ל
מבעיתה. יותר הרבה היא מה

 מחנה• של העיקריים הדוברים
בשלום. רוצים אינם כלל הספחת

 ברגע לכרות הערבי העולם הסכים אילו
 הכרה תוך אפילו קבע, של הסכם זה

 קנטרה ועד מקונייטרה העיברית באימפריה
 היו — אלנבי רחוב עד אלנבי ומגשר

לאומי. אסון בכך רואים אלה מרכיבי־משיח
 לפני בעבר־הירדן. רוצה תמיר שמואל

 בקריאת- חרות, ראשי את האשים שבוע
 כך. על לוותר בנכונותה בכנסת, ביניים
 המספחות מפות, מפיץ (שייב) אלדד ישראל

 אהרון ולבנון. סוריה כל את לישראל
 ״רלבנטי״, אינו השלום כי המודיע אמיר,
 סוריה לבנון, את תכבוש שישראל רוצה

ה האומה הם שהעיברים מכיוון ועיראק,
הפוריה״. ב״קשת לשלוט המסוגלת יחידה

 אלתרמן נתן או שמיר משה כמו אנשים
 אנשים עם אחד מצע ליד לשבת יכלו לא

זה. לקו־מחשבה הסכימו לולא אלה,
ל לייחל יכול אינו לכבוש, שרוצה מי

 של אפשרות כל לחסל צריך הוא שלום.

שלום.
קרש־קפי• הם השלום" גבולות

רי1ח11
המשיח

ק י  כדי אמת בנימוקי אליו לבוא שיש ט, י
, רק אלא — לשכנעו ט ק י י ב ו  שיש א
 היותר יצריו אל לפנות חושיו, את לבלבל

בכזבים. אוזנו את לסבר פרימיטיביים,
 גב־ יוזף הגדול, המורה כדברי

 לפנות עלינו זו קשה ״בשעה לם:
הפרימי האינסטינקטים אל שוב

ההמון..." של ביותר טיביים
★ ★ ★

 הפסקת־האש קווי : 1 מספר קר ***
 ״גבול הם ששת־הימים מלחמת של

שלום״. של
ניחא. בטחון״, של ״גבולות אמרו: אילו

 דבר הוא בטחון להתווכח. אפשר זה על
לב לקבוע וצריכה יכולה ישראל חד־צדדי.

?בטחונה. טוב מה דה
 שלום לכל דו־צדדי. דבר הוא שלום אבל

צדדים. שני יש
 על יעלה בלתי-שפוי אדם רק

 של שחר יש כי המבולבלת דעתו
 עם קבע של לשלום להגיע סיכוי

ה כל יסופחו אם הערבי, העולם
העברית. לאימפריה האלה שטחים
 שהוא הערבים אחרון את ישכנע הסיפוח

מלכת נועדה הציונות כי באמונתו צדק
ל מארצותיהם, עמי־ערב את לגרש חילה
 גם הוא לבנה. גזענית התנחלות צורך

תדע לא הציונות כי סופית אותו ישכנע

 רק שתסתיים למלחמת־נצח, צה
 יחסלו במרחב העמים שני כאשר

 גוג-ומגוג במלחמת רעהו את איש
גרעינית.

★ ★ ★ ה לבעייה נוגע הגדול'השני שקר ך■
 מה החדשה: האימפריה של מרכזית | !

ה״ילידים״? באוכלוסיית לעשות
 כ* מובילי-המשיח עונים כך על

 - תת-שקרים של שדמה •טורה
 של עדינות־הנפש מידת לפי הכל

מדברים. הם שאליו הקהל
 של עלייה תבוא כי נורא, לא זה למשל:

יהודים. מיליוני
 ממשית תקווה שום אין יבואו? מניין

 חשק- את יסלק באימפריה (והמישטר לכך.
בחש באים שהיו המעטים מן גם העלייה

בון•)
 מראשי אחד יותר: עוד ומעניין
כ מתנגד אמיר, אהרון התנועה,

 מזה נגדה ולוחם עלייה, לכל כלל
שנים. 25

 מיליון דין יהיה מה עלייה, אין אם
 תוך באימפריה רוב שייהוו הערבים, וחצי

שנה? 12
 אלתרמן נתן ממש. עדינות גירסות יש
 בישראל. טוב יהיה האלה שלערבים אומר
 אין בכלל כי מבטיח תמיר שמואל ואילו

 מרצונם יהגרו שהערבים מכיוון בעייה,
החופשי.

 דוגמה אף אין המודרנית ההיסטוריה בכל
 שרע מפני מולדתו את הנוטש עם של אחת

 שטוב מפני מולדתו את הנוטש עם אבל לו.
מארץ־הפלאות. חזיון זהו — לו

יהגר שלם עם כי שמבטיח מי
 שידאג מי שיהיה לרמוז מתכוון -

לכך.
 מאות־ של ברוטאלי לגירוש מתכוון הוא

 לקרוא אפשר והרעב. הזרוע בכוח אלפים,
 מוטב תמיד כי — אוכלוסיה״ ״חילופי לזה

סו ״פתרון כמו כזה, בשם־צופן להשתמש
לאוזן. נעימה אינה עצמה כשהתוכנית פי",

ה תבע כאשר טפח רק גילה הראל איסר
ה מן לגרש המספחים, תנועת בשם שבוע,

בה. שנותרו הפליטים מיליון חצי את ארץ
★ ★ ★

 אני- יש הדגולים המשחררים ין ך!
 לשמוע להם נעים לא שבאמת ני־טעם,

מפורשים. דברים
דמו שלווה, מדינה של חזיון מעלים הם

משיווי־זכויות. ייהנו תושביה שכל קרטית,
היהו כמדינה נותנים איך אבל

ער דאוכדוסיה זכות־בחירה דית
 המהווה וחצי, מיליון של בית

 במהרה ושתגיע באימפריה, 40סס/
? 510/0ל-

 לא ״בהתחלה״ נוח: תת־שקר בא כאן
 חונכו שהם מפני זכות־בחירה, להם נעניק
 שנים״, ״כמה אחרי אבל המדינה. את לשנוא
ניתן.

 האלה הדוברים מכל אחד אף
 הנוראים בפיוטיו חולם אינו אף

זו. הבטחה להגשים ביותר
 ישראל הפיכת — פירושה הגשמתה כי

 ערבית ולמדינה מייד, דו״לאומית למדינה
מדור. פחות תוך

 אהרון שייב, ישראל מתכודנים לכך האם
קוק והרב שמיר משה תמיר, שמואל אמיר,

 אוחו מאחד אינו דבר ששום קומץ —
 זו בהסוואה קיצוני, יהודי שוביניזם זולת

? אחרת או
 אינו מהם שאיש היא הפשוטה האמת

 זכות-בחירה להעניק דעתו על אף מעלה
 יהוו המשוחררים הערבים כלשהו. לערבי

 שאי־אפשר במידה קולוניאלית, אוכלוסיה
 גובר דיכוי יחייב המצב לגרשם. יהיה

 בכל אי־שוויון ניצחי, צבאי מימשל והולך,
שטחי־החיים.
 למדינה בהכרח תהפוך ישראל

ה יתחלקו שבה לאומית-גזעית,
 חוק - והדת המוצא לפי זכויות

 עם- שהוא עם־האדונים, לבני אחד
 וחוק בחרתנו״, ״אתה של הסגולה

 ו־ חוטבי־העצים לגבעונים, אחד
שואבי-המים.

 אם היטב. זאת יודעים אנשי־הספחת כל
האמת? את ינידו לא מדוע כן,

★ ★ ★
ה השקר בתוך המקופל אחר, קר ***
*  כל אחרי תישאר, שישראל הוא קודם, /
דמוקראטיח. מדינה אלה,

 או 4070 לדכא מדינה שיכולה כלומר:
 מישטר על לשמור אך מתושביה, 60״/״

השאר. כלפי דמוקראטי־לדוגמה
 בעולם? כזאת דוגמה יש היכן

 כ- כאלאבאמה? ? בדרום־אפריקה
? ברית־המועצות

 דיכוי לאפשר כדי אפשרי. אינו הדבר
 צורך יהיה התושבים, בן חלק של פוליטי
כולם. של החרויות אח להגביל

ה אדם השבוע סיפק לכך ההוכחה את
 מעין להיות הקטנה נפשו נימי בכל חותר

 לין אמנון החדשים. השטחים של גאולייטר
 נתיני את כינס עייר־של־משיח, מין הצעיר,
 את בכוח למנוע ותבע בחושיסתאן חותנו

 לא — בגדה פוליטיים גופים של פעולתם
 הגדה להחזרת המטיפה רק״ח, של רק

 המטיף החדש, הכוח של גם אלא לחוסיין,
 ולכינון העמים שני בין לברית בגדה

 גם ביקש לין ארץ־ישראל. של לפדרציה
 המתחרה מפלגה מפ״ם, עתון את לאסור

הצרופה. הלאומיות כתר על רפ״י עם כיום
להיות יכולה לגמרי. טבעי זה

מוש המחזיקה כמדינה דמוקרטיה
 להיות יכולה לא מעבר־לים. בות

מוש המחזיקה במדינה דמוקרטית
גבולותיה. כתוך בה

גרינ אורי־צבי כמו אנשים מפחיד לא זה
 מזה מטיפים הם להיפך. שייב. וישראל ברג

 ל־ ,המפלגות לאיסור הכנסת, לביטול שנים
 של ״שלטון במקום בחירים״ של ״שלטון

נבחרים״.
אותה? להסתיר מדוע האמת. זוהי

ל- אמיתי דמוקראט יכול האם

המספחיס מאגו׳ אוסו־
מ אלה, עם פוליטית פעולה שתף
 עם הלב כעומק להזדהות גלי

? גישתם
★ ★ ★

 מלא הוא הרעיון של תוכנו אשר *1
הקישו שגם פלא אין כרימון, שקרים ^
צבי של קליפה אלא אינם החיצוניים טים
והתחסדות. עות

ב חייהם כל שלחמו אנשים בתנועה יש
 הרעיון שעצם הקיבוצים, נגד שפוכה חימר,

 שפתיהם עיז הקצף את העלה קיבוץ של
נזע אולטימטומים עתה השולחים והם —

 מייד להקים בדרישה אשכול, ללוי מים
גוש־עציון. של הקיבוצים את

 כל על פרושה סמיכה יהודית־דתית רוח
 ו־ מכתבי־הקודש פסוקים הנוטפת התנועה,
 אך ואורי־צבי. משייב השראתה את היונקת

 אמיר, אהרון הוא התנועה ממחוללי אחד
 הדת כי כיום גם המאמין הוותיק, הכנעני

 אין וכי מסוכנת, מחלת־רוח היא היהודית
 נולד שלא יהודי לשום ונחלה חלק במדינה

רטוש). יונתן ואת עצמו את (להוציא בארץ
 לנצל כוחם בכל משתדלים התנועה ראשי

 את לייצג להתיימר צה״ל, של שמו את
 לציבור נדמה כי עד חלליו, ואת חייליו

 היא האמת מפוארים. לוחמים כולם כי
 ורק ידועים, משתמטים הם מהם כמה כי

כל קרבי שרות אי־פעם ראו מהם מעטים
שהו.

שהמ מקווה אני נאה. חבורה
 כלי• לו ימצא יבוא, כאשר שיח,

אחר. תחבורה
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