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)17 נוענזוד (המשך
ה על שנה אלפיים עוד לחזור ממשיכים

ש וייתכן בירושלים״ הבאה ״לשנה משפט
 כפי מליבנו, נשכח היה הזה המיסטי החלום

בית־דויד. מלכות חלום את ששכחנו
 יכול בעולם ישראל עם של המפוזר קיומו

 מאלפת דוגמה כולה לאנושות לשמש היה
 המקשרת שהאחווה קוסמופוליטי, עם לקיום

 אך ודגלים. לגבולות ומעל מעבר היא בינו
בעז אותנו, אילץ הזה הפרימיטיבי העולם

 המישח־ אל לחזור וכיבשנים, פוגרומים רת
 הימני־ דגלים, של המגוחכים הלאומיים קים
ש מישחקים — ונקודות־מכם גבולות נים,

שנה. אלפיים לפני בהם לשחק חדלנו
מוצ אינם זאקוט, מר האלה, המישחקים

 את רואה כשאני לפעמים, בעיני. חן אים
 תחנת־בנזין בפתיחת מתנופפים האומה דגלי

 ממלכתיות פאנפארות שומע כשאני חדשה,
 .את רואה כשאני צינור־ביוב, הנחת בטקס

 מבניין יוצאים המעומלנים הממשלה שרי
למכו ונכנסים הניאו־קלאסי, הכנסת מיקדש

דגלו בניפנוף לדרך שמזנקות השרד ניות
 נתקף אני — מייללים אופנועים ובליווי נים

בחילה.
ל אומר אני אדירים, אלוהים

האיד שהעולם מה תראה עצמי,
 פסל הוא מאיתנו! עשה הזה יוטי
 והחזיר שלנו הבגרות תעודת את

 שנהיה כדי אל״ף, לכיתה אותנו
 מגוחכים וניראה העמים כפל עם

!כמוהם
 לצערי, אך, בעיני. חן מוצא לא מאד זה

ה העולם זאקוט• מר אחרת, אפשרות אין
 בצ׳יפים היום מישחק את מנהל הזה נאור

וממלכ ריבונות לאומית, עצמאות ששמם
 מה־ יוצא — צ׳יפים לו שאין ומי תיות,

מטו מישחקים לשחק איפוא, מוטב, מישחק.
 מזוייפות, ומטבעות צ׳יפים בעזרת פשים
שול סביב היושבים על־ידי להידרס מאשר

הרוליטה. חן
קוסמו אזרח להיות מככר אני

ול דרכון ללא העולם, של פוליטי
 אני־ מזה יותר עוד אך דת, לא

 ידידי כין בחיים להישאר מככר
מט השגת לשם אם גם הספורים,

כ לשחק עלי זו אלמנטארית רה
ודגלים. חיילים

 אפשרות פעם קיימת היתה כן, ם
ם ת א ש £ ש ההיסטורי הכורח את תבינו \

 איתנו לחיות ותסכימו שיבת־ציון, בתנועת
לשנינו. שהובטחה הזו, בארץ בשלום

 תנועות ושתי נוצלה, לא הזאת האפשרות
 מתנגשות, הצודקות שמטרותיהן לאומיות,

 של קוצר־הראות בגלל זו. נגד זו קמו
לע השכילו לא אשר התנועות, שתי מנהיגי

ה לקראת הדהירה את מועד בעוד צור
 הזרות, תהום בינינו והעמיקה הלכה עימות,
והשינאה. החשד

 את לעצור ״עלינו
השטני״ התהליד

 אינן לאומיות תנועות כששתי
 אחד, במקום יחד לחיות מובנות

 עקרון את לקבל אלא ברירה אין
החלוקה.

על־ נתקבלה ׳,47ב־ הוצעה כזאת חלוקה
 על־ידי נתקבלה לא אך שלנו, ההנהגה ידי

 יושב אתה מכך וכתוצאה שלכם׳ ההנהגה
 את תאנתך תחת מבכה ואני פליטים במחנה

בינינו. שנערך הרעיוני בוויכוח שנפלו רעי
 אני הזו העובדה את אך עובדה, נוצרה

 לפיה מדינית, כשיטה לקבל מוכן אינני
 קביעת על־ידי ורק אך סיכסוך לחסל ניתן

 יש שאותו חדש, סיכםוך היוצרות עובדות
 חדשות, עובדות יצירת על־ידי שוב ליישב

קץ. אין עד הלאה וכך
 את לעצור שעלינו חושב אני

 כאיזה הזה, השטני התהליך
 רדיו־ שגשם לפני מקום, שהוא

 מעל שנינו את ישטוף אקטיכי
 וה■ המובטחת היפה, הארץ פני

ניתן עדיין ומשהו הזו. מקוללת

 מלאים פיצויים לך שמגיעים כך. תחיל *
 כך על — בידינו שהשארת רכוש עבור ^

לפחות). (בינינו ויכוח כל אין
עם יהיה מה איננה השאלה אך

ת י כ  עם יהיה מה אלא שלך, ה
י הכית מ ו א ל שלך. ה
 את אחד קצת מכירים כבר אנחנו הרי
 לחיות תסכים לא שאתה מניח ואני השני,

 מלאות, לאומיות זכויות ללא ישראל במדינת
 ו־ טלפון חשמל, במקומן לך נבטיח אם גם

לח אסכים לא שאני כפי בדיוק מיזוג־אוויר,
 לאומיות זכויות ללא פלסטינית, במדינה יות

 ליד תפילין להניח לי תרשה אם גם מלאות,
 במערת האבות קברי על ולהשתטח הכותל

המכפלה.
 את לשכוח אלא ברירה אין
 עין־תחת-עין, של המידבר צדק

 של והנאור הצודק לעקרון ולחזור
חלוקה.

 משותר לאומי ״בית
העמים״ לשני

ל שאני משום חביבי, אחר, פיתרון אין
 אל־פוזח, של הפיתרון את אקבל לא עולם
 איתך) אני (ובזה תקבל לא ודאי שאתה כפי
השלמה. ארץ־ישראל של הפיתרון את

שבג שלמה באמונה מאמין אני
 ההיסטורית ארץ־ישראל בולות

 לאומיים, בתים לשני מקום יש
משו מישחקים ומיגרש דשא עם
לשניהם. תף

הפליטים? עם יהיה ומה
 שיושג השלום הסדר במיסגרת

 הלאומיים, הבתים שני דיירי כין
 מר במוך, לפליטים לאפשר יש

יש אזרחות כין לבחור זאקוט,
פלסטינית. ואזרחות ראלית

פלס במדינה אחיך בין לחיות תבחר אם
 הפיצויים מלוא את תקבל שתקום, טינית
 תבחר ואם בידינו׳ שהשארת הרכוש עבור

 שווה־זכויות־ כאזרח ישראל במדינת לחיות
ה כל כמו מכוער שיכון לך נבנה וחובות,
 ו־ שלנו, הנוער מיטב גדל שבהם שיכונים

המחורבן. העבר את ולתמיד אחת נשכח
 הפלסטינית המדינה אם אגב,

 חברון■ להקים תסכים הריבונית
המת יהודים אותם עבור עילית

 מערת-המב- בקירכת לגור עקשים
 שממשלת- הנמנע מן לא פלה,

 להקים תסכים הריבונית ישראל
המתעק ערכים עכור יפו-עילית

הים. ליד לגור שים

 את לסיים אלא לי נותר לא כשיו **
ג  אחת. קטנה בתקווה הפומבי מיכתבי ז
 קיומך בזכות הכוה למען נלחם שאני כמו

 שאתה הזמן אולי הגיע כך והלאומי, הפיזי
 הפיזי קיומי זכות למען להילחם תתחיל

והלאומי•
 מודה ואני קל, כך כל לא שזה יודע אני

 על בלעדי מונופול אין שלך שלמנהיגים
חשו וקנאות עקשנות קוצר־ראות, טפשות,

 שתשמיע הזמן הגיע זאקוט׳ מר אבל, כה.
קולך. את

 הנח־ על ונסתער בוא ובינתיים
להש המנסים ושלך שלי מיאסים

 חיפשתי תמיד שנינו. את תיק
 שד את שילכד משותף אוייב

 נד שלנו. הלאומיות התנועות
 התחלה הם שהנחמיאסים לי

רעה.

 עבד* מוחמד בריא, הייהת
 ליפו, מגיע אתה אם זאקוט.

 חלק ,7019 בגוש גר אני קצר. לביקור
 איכפת לא ואם ),24 המזלות (נתיב 139
 ו־ אהלן — אשכנזי קפד. לשתות לך

סהלן.
 התוכני את לך להראות רוצה הייתי

 העולם רק לא מצרים. עם לשלום שלי
 הוויתו על לשמועו תופתע אתה אפילו

 מוב אני שלהם הטריטוריאליים רים
 צדק הן של הבטחה תמורת להסכים

אמת של שלום
 בש ולא באהבה לא
 ברצ סתם אלא אה,
ב איתך לחיות טוב
לום,
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