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 בשבוע שאירעה כמו המונית, היסטריה של כזאת ן

בכנסת. שעבר
וזעקו. צעקו ממקומם, קפצו מבוגרים אנשים

 מקהלה הפכו גרונות מעשרות שפרצו הזעם קריאות
לקלטן. היה שאי־אפשר עד דיסהארמונית,
הש את איבדו ומנוסים מיושבים עסקנים

 ילדותיות קריאות שקראו עד עצמם, על ליטה
למצרים!" חזרה ,,לך במו ומכישות

 מהלומות. להנחית מוכן ממקומו, קפץ שר
במילים. לתאר אי־אפשר הפנים העוויות את

 כית־המחו■ הכנסת, הפכה אחת שנייה תוף
 לאום!? ריבונית, מדינה של האחראי קקים

 .,לינץ של להמון - אי-ראציונאלי אנושי
★ ★ ★

* ז הכנסת של זו קיצונית לשינוי־דמות גרם ה *
נייר. של אחד קטן דן?

 בפרהסיה. ונקרע שנתלש אחד דף
המש השינאה להבת את הצית היצרינו, את שילהב הוא

נקמני. להמון בני־תרבות קבוצת הפך תוללת,
 - הדעת את עליה לתת שכדאי תופעה זוהי

 והפוליטית האידיאולוגית לבעייה קשר בלי גם
הד!?. נקרע שבגללה

כאלה? לתוצאות לגרום המסוגל זה, דף של טיבו מה
★ ★ ★

 מתעו־ שונה אינה מדינת־ישראל של הזהות עודת ך*
אחרות. מדינות בעשרות הנהוגות דות־הזהות 1 (

 מינהלית. בדרך המונפק מובהק, מינהלי מיסמך זהו
מינהליים. צרכים למען

 מי־קודש שום אותו, מבדד אינו כהן שום
עליו. מותזים אינם
דגל. כמו ריגשי, יחס לסמל בא הוא אין
הדרכון. כמו למדינתו, אדם השתייכות מאשר הוא אין

להזדהות. לאדם לעזור •טבא מיסמך זהר
 זיהוי המחייבים רבים מעמדות יש מודרנית, במדינה

 רשיון־ באימות וכלה בבנק המחאה בגביית החל — מוסמך
כזה. זיהוי לאפשר נועדה תעודת־הזהות נהיגה.

 הוא אף מנוסח תעודת־זהות, השחתת המעניש החוק
 הוא התושבים. מירשם חוק פרוזאי, חוק זהו זו. ברוח
 בלתי־חוקית מטרה לשם לאיש מאיש התעודה העברת אוסר

 אוסר הוא כאחר. אדם התחזות למנוע הבא סעיף —
 לאפשר כדי שוב — בה פריטים שינוי או התעודה, השחתת

ומוסמך. מדוייק זיהוי
 של דווקא אלא קדושה, של עניין כאן אין

 תעודתי־הזהות בין מהותי הבדל אין חולין.
באר־ מקומו את (הממלא רשיון־הנהיגה לבין

 פולחן חדש, פולחן של לראשיתו אנו עדים
מובהק. אלילי
 נחרד. רבנו משה עגל־הזהב. סביב בני־ישראל רקדו פעם

 ההר.״ תחת אותם וישבר הלוחות את מידיו ״וישלך
 של זו השחתה על הכנסת יו״ר אומר היה מה (תמהני
מיסמך!)

 עגל סביב לרקוד אנחנו מוזמנים עכשיו
הנייר.

 היה אפשר בוודאי הנאצית בגרמניה לכך. תקדימים יש
סמל־ את שנשא נייר השחתת על למחנה־ריכוז להישלח

כך. על גם חשב בוזדאי לברקת, הנאום
 ההיסטריה התפרצות את שראה מי אולם

 יבול אינו הברי-הכנסת, של הספונטאנית
מפוברקת. היתה כי להאמין

 זו? התפרצות של הנפשיים מניעיה הם מה
★ ★ ★

ץ ה * ח מ ע ו ד  ששמע בעל־שם, מדען. לפסיכולוגיה, נו
הג ברדיו, ששודרו כפי המוקלטים צריחות־הזעם את

מילים: בשלוש ההתפרצות את דיר
מובהקת״. פסיכוטית ״תמונת

בפטיש אחזו (יגזי̂ן 1ןו2בר ראובן ואוטו, בגוו! כוזן שרוט
 מלהשחית הבריות נזהרו בוודאי סטאלין בימי הטומאה.
אבי־כל־העמלים. של דיוקנו את שנשא פתשגן בפרהסיה

אלינו. בא זה עכשיו
^ ^

 כדי הוותיקה, הרוסית הגוורדיה איש הכנסת, ויו״ר 1 מפא״י עסקן ברקת, ראובן של בהודעתו לעיין י •■י
עגל־הנייר. פולחן של משמעותו מלוא את למצות
כמשמעו. פשוטו עובד-אלילים, של נאום זהו
בו: נאמר

 הפר לא אומנם אס רציני ספק המעורר מחפיר ״מעשה
 שיש שלו, הצהרת־האימונים אוז כהן שלום חבר־הכנסת

. למדינת־ישראל אימונים לשמור התחייבות בה . .

 מוזיכוח יותר עמוק שהוא משהו כאן, התפרץ משהו
חולף. פוליטי
הת זאת היתה :לכך אחד הסבר רק יש לי

רע. מצפון של קולקטיבית פרצות
 הנאצית. צורתו ואת הפאשיזם, את מתעב בישראל אדם כל

 היהודים, מקרב חללים מיליוני שהפילה זו, מחלת־רוח
לסלידה. לבוז, לשינאה, נושא היא

 חברי* גם - אלה לרגשות שותפים כולנו
הממשלה. שרי גם הכנסת,

 הסב את בדקו בגרמניה כי בזכרנו מתחלחלים כולנו
(מיסמכים רשמיים במיסמכים ורשמו אדם, כל של והסבתא

 הביטוח של תעודה זיהוי), לצרכי צות-הכרית
בנק־הדואר. של פינקס או הלאומי.

★ ★ ★ צלולה. למחשבה לרגע שמתפנה מי לכל ברור זה ל
ל לתת נסיון נעשה האחרון כשבוע אולם 3

לגמרי. שונים ומשמעות מעמד זו תעודה
 הוא אולם בתעודה, קדושה שאין נכון כתב: אחד עיתון

 וכוי. וכו׳ המדינה, סמל את נושא
לכת. נרחיק זה, בקו־מחשבה נמשיך אם

 שמה את הנושא מיסמד שכל הדבר פירוש
 ומצווים הנהו, קדוש ישראל, מדינת של וסמלה
לו. לסגוד אנחנו
 מם־ של אחרונה התראה מיסים. תשלום על קבלה

 של הודעה ברירת־קנס. עם לבית־המשפט הזמנה ההכנסה.
 חנייה על דו׳׳ח משרד־האוצר. של חשבון משרד־השיכון.

 כלבת. סכנת בדבר הממשלתי הווטרינר של הוראה אסורה.
 שטר מילוזה־ביטחון. של תעודה משרד־הרישוי. של אישור

 של לוקש הכנסת. מדיוני פרוטוקול בול־דואר. כסף. של
ממשלתי. פקיד
וסימלה. המדינה שם את נושא מאלה אחד כל

 תעודת-הזהות, מקדשי דעת את נקבל ואם
ב ולהאשים אלה, בל את מלקדש מנוס אין

אותם. המשחית בל את בגידה
ביותר. חמור עניין זהו לא. וכלל כלל בדיחה. זו ין
 לעובדי־ לעכו״ם, כולנו את להפוך נסיון כאן יש

כתבים־ומיסמכים.

ון בזי . למזינת־ישראל ... .  הכנסת... של בכבודה פגע .
 להתנכל המתכוונים רעתה, מבקשי למיניהם, ישראל שונאי

. המדינה של ולביטחונה לשלמותה לכבודה, . .
.מעשה . . וסביש ניקלה . . . עמוקה הזדעזעות . . ותר. בי

. .  מאבקיה בכל מדינת־ישראל עם סייג ללא הזדהות .
״ומיבחניה . . .

 הנחת צד,״ל, סודות מסירת ריגול, מעשה על דובר אילו
הולם. נאום זה היה — בשוק פצצה

 מיג־ מיסמן* מתוף דן? קריעת על כשמדובר
 מיר■ חוק פי על קטן פקיד על-ידי שניתן הלי,
 של חזק שריח נאום זה הרי - התושבים שם

ממנו. נודן? פאשיזם או סטאליניזם
★ ★ ★

 שדב־ להאמין יכולתי אילו יותר נוח מרגיש ייתי יי*
 היו לא השנייה מהשורה מפלגתי עסקן של אלה רים | |

ציני. טכסיס אלא
 מפלגת-השילטון שהנהגת ספק אין אומנם,

 ההפגנתי, המעשה את ולפרס לעוות ניסתה
והמבישים. הניקלים מעשיה על לחפות כדי

 הגנב!״, את ״תיפסו של הישנה בתחבולה נקטה היא
 בחרויות־ הגסה הפגיעה מן הציבור דעת את להסיח כדי

ה הדת סוחרי עם שלה בעיסקת־החבילה הכלולה האדם
אורתודוכסית.

 כדי כהן, שלום של הנוראה ה״בגידה״ על התריעה היא
 ובהבטחותיה המדינה בדמות שלה בגידתה את להשכיח

לציבור־הבוחרים.
את שהכתיב שפירא, יעקב־שמשון הזה, המיסחר אדריכל

 את הנאצית) המדינה סמל את שנשאו מקודשים, רשמיים
האלה. הביולוגיים הפרטים
 עם זו אמיתית חלחלה ליישב אפשר איד

 עליון ששופט חוקים כישראל להנהיג הנסיון
 נירנכרג, חוקי עם בגלוי אותם הישווה אחד

 מתאימים שהם אמר שני עליון שופט ואילו
הסעודית? לערב

 משפטי או תלמודי פילפול שום אמיתית. סתירה כאן יש
להעלימה. יכול לא

 הלא־ עולם אל המודע מעולם אותה להעביר רק אפשר
תת־ההכרה. אל ההכרה מן מודע,
הנ לבריאות מאוד מסוכנת זו הדחקה אך
 היכול מתח תת-הכרתי. מתח יוצרת היא פש.

פורקן. לעצמו למצוא בנסיון רגע, בכל להתפרץ
 — כזה נסיון הוא בכנסת שעבר בשבוע שאירע מה

 ביטויה את שמצאה רע, מצפון של קולקטיבית התפרצות
נגדנו. במסע־הלינץ׳

★ ★ ★
 כשמסביב מסע־לינץ׳, של במרכזו לעמוד נעים א ך
' שפטים. לעריכת פרועה הסתה משתוללת /

חיובי. תפקיד גם בכך יש אולם
 תת* מנככי אלה תסכיבים להוציא עזרנו

כל. לעיני לגלותם ההכרה,
האור. אל במחשכים, כה עד שרבצו הדברים, את העלינו

אובייקטיבי לניתוח ראציונלית, לבחינה עתה ניתנים הם
נפשית. להבראה הראשון הצעד זהו
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