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הנורה חתור
 ביב־ של המיכסה נפרץ כאילו דמה •
 גדותיו, על עולה הביב ותוכן שופכין, 4

 מרעיל בצחנתו, המדינה אוויר את ממלא
חיינו. את

באר כמותו ידענו שלא סיגנון,
ה דפי מעל נשפך שנים, מזה צנו

המאמרים. את וממלא עיתונים
 כרודף־שלום, בארץ שהתפרסם מי כל
 המבשרים מכתבי־איום, יום מדי עתה מקבל

שלחולי־נפש. דמיונם כיד שונות, מיתות לו
 בעיתונות מפרסמים למיניהם מופרעים

 מד את השולחים ומכתבים־גלויים, מודעות
 רודפי־השלום את לקרמלין, כיר־ההסתדרות

 שותף שאינו מי כל ואת אל־פתח, למחנות
למצרים. למחלתם

 מב• וכותבי נכבדים עיתונאים
הצ להוריד תבעו תבים־למערכת

ב הלקוח בסיגנון הכמה, מן גה
 שורפי-הם- של ממילונם מישרין

.1933 של בגרמניה פרים
 ״לצאת איים דגול לאומי שמנהיג אחרי

 אסיפות, לפוצץ אוהדיו החלו הרחוב״, אל
ל בהצגות־תיאטרון, פצצות־סירחון לזרוק
 ״בוגדים״, של בכתובות הקירות את לכלך

האוייב״. ״סוכני ישראל״, ״עוכרי
גדו על עולה הלאומית הג׳ורה

תיה.
★ ★ ★

 של מסויים אחוז יש מדינה בל
 פורקן המוצאים וחולי־נפש, מופרעים *4

הפוליטית. בזירה האישיים למומיהם
 פאשיס־ תופעות־שוליים יש חברה בכל
ה מעוות, מוח בעלי וחוגים אנשים טיות,

 שהם באמונה האישית נחיתותם על מחפים
 את והמתרגמים לעם־אדונים, משתייכים

 לשפת בהחלט) (המוצדקת לעצמם שינאתם
הפנימי״. ו״האוייב ״בוגדים״ נגד הסתה
 בקירבו נושא חי שכל כשם נורמלי. זה

לחלות. מבלי שונים, חיידקים העת כל
תופ אין עוד כל - נורמלי זה
מסויים. גבול עוברות אלה עות
בשוליים. נשארות הן עוד כל
מהן. מסתייגת ההגונה החברה עוד כל
 וגי־ ביטוי מוצאות אינן עוד בל
 ובממשלה. בכנסת בעיתונות, בוי

ו ★ £־ ̂ז ה נ חי ב  בהחלט נורמלי עם היינו זו ל
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 שהיינו קבוצות-שוליים, לנו היו
 או ״פאשיסטיות״ להן קוראים

כ התקיימו אילו ,,ניאו-נאציות״
 איטליה, גרמניה, - אחרת מדינה

ארצות-הברית.
 שכל ישראל״, ״מלכות של קבוצה היתד,
 המשפטי היועץ כי אף מהן, צחק בר־דעת

 מעשי־טרור. באשמת לדין הביאן
״כנענים״. שניים־שלושה של קבוצה היתד,

 ששלחו ומבודדים, בודדים אנשים היו
ש וחוברות, כרוזים העיתונים למערכות

לטלי־האשפה. ישר נדדו
 הד״ר את להזמין דעתו על אז העלה מי

 רציני? לקהל להרצות שייב־אלדד ישראל
קוריוז? כאל שלא רטוש ליונתן התייחס מי
 הגוח נורמלי. עם היינו אז בי

כעצמו. בוטח בריא, היה הלאומי
 — בנצחונותינו הגדול את שניצחנו עד

 על לא חלמו שלא פשוטים בחורים בזכות
 עברית אימפריה על ולא ישראל, מלכות

ה ארץ־ישראל על לא ואפילו בארץ־הפרת,
והמשתלמת. שלמה

 ולא הלוחמים", ״שיח כזכות
 קנאים. פיטפוטי כזכות

★ ★ ★
 הנותן בפאראדוכם, אנחנו חיים *•אז

חיינו. אורחות בכל אותותיו את )4
״גבו את שהשגנו לנו אומרים

ה ביטחוננו אולם הכיטחץ״. לות
היסוד. עד התערער עצמי
 לא מנהיגינו, של המחריד העיוורון בגלל
 למחרת המזהיר הנצחון את לתרגם השכלנו

 כך על (התרענו שלום. של למצב היום
 נותר האם נסתיימה. שהמלחמה לפני עוד

אז?) שצדקנו היום המכחיש במדינה בר־דעת
 אבידותינו חמור. נעשה הביטחוני מצבנו

הביט התקציב ליבנו. על מעיקות בנפש
משמר את ומרוקן שחקים, מרקיע חוני
גוב באהדה וזוכה נכנע, אינו האוייב תנו.
בעולם. והולכת רת

ראי שלא סבנה מזדקרת מולנו

 לפני כחלומות־כיעותים אך נוה
 עם צבאי עימות שנה: עשרים

העו מעצמות-הענק משתי אחת
 השנייה שהמעצמה מכלי למיות,
לעזרתנו. תחוש

 מבפנים. הספקות גדלים — שעה ובאותה
 לשלום באמת מוכנים מנהיגינו האם
 פרשת פיצוץ כיבושים? על ויתור תמורת
 בחברון, הפרובוקטיבית ההתנחלות גולדמן,

 האם — אל־ג׳עברי של יוזמודהשלום דיכוי
 רצון־ בין נורא פער שנוצר מוכיחים אינם

 חזון־ההת- ובין העם, של התמים השלום
 כל שאיבדו זקנים, מנהיגים של פשטות

המציאות? עם מגע
ה כי מגלים דעת־הקהל סקרי

 המשכילים, בחוגי מתפשט ספק
והנוער. האינטליגנציה

ה מתערער הממשלה, מעשי בעיקבות
לשלום. הכנה בשאיפתנו בצידקתנו, ביטחון

 מהלומה הממשלה מנחיתה בכך
הלאומי. המוראל על נוראה

̂י ־
העם של העצמי הביטחון ירעור **
עמוקים. בקיעים יוצר <

 מי- עולים אלה לכקיעים מבעד
הג׳ורה.

 הפידאיון, של הבזוקות מן מסוכנים הם
הסובייטיים. הטייסים של הטילים ומן

 של חיידקיה את נושאים הם כי
 הגוף את להרוס העלולה מגיפה,
מבפנים. הלאומי

 שפיות־הדעת לאובדן לגרום עלולים הם
ש הלאומי, הליכוד את לשבור הציבורית,

 — העם של (הליכוד לעמידתנו חיוני הוא
המתחל עסקני־המפלגות, של הליכוד לא
הממשלה.) בכסאות קים

 המדינה מן ליטול עלולה היא
הסכנה עם להתמודד היכולת את

 ה* המשבר מן להיחלץ שלפניה,
 נקלעה, היא שלתוכו מדיני-צבאי

שלום. של לחוך־מיבטחים להגיע
ךל ךל־

חד הפאשיסטיות ופעות-השוליים •ין
 חדרו הם תופעות־שוליים. להיות לו 1 ו

מכך. להתעלם עוד אי־אפשר הבמה. למרכז
 כקיר* שיש בכך אינו החידוש

 הוא החידוש פסיכופאתים. בנו
 מוצאים אלה שפסיבופאתים בכך
 מוכנה ואכסניה קשבת אוזן עתה

ההמוניים. כבלי־התיקשורת
מטור קנאים לנו שיש בכך אינו החידוש

אח ובמעשי־אלימות ברצח המאיימים פים,
 ש־ בכך הוא החידוש ״הבוגדים״. על רים

 אבן, ואבא גלילי ישראל כמו שרי־ממשלה,
 ארסיים בנאומי־הסתה גיבוי להם נותנים

הממשלה. קו על ביקורת המותחים נגד
 נשפכים שמי־שופכין בכך אינו החידוש

מוצ נורמליים שאנשים בכך אלא בחוצות,
 למרוח זו, בצואה להתבוסס לנכון אים
 כדי המאוסה, התישפוכת את עצמם על

ליוצאי־דופן. וחלילה, חס ייחשבו, שלא
 פאשי־ של ההתחלה תמיד זוהי
אמיתית. זציה

ובכל ארץ בכל תמיד, יש פאשיסטים

מגי בשופרות־ד,אזעקה לתקוע השעה עת.
 עם מתחברים ״הגונים״ אנשים כאשר עה

 ופי• זריזים עיתונאים כאשר רוכלי־השינאה,
 על־ לשחות משתדלים גמישים ליטוניסטים

ממו פוליטיקאים כאשר העכור, הזרם גבי
לציידי־מכשפות. להתחנף משתדלים לחים

 הגיעה היא שעת־הסכנה. זוהי
אצלנו.

★ ★ ★

•  ש־ ממי־שופכין להיטהר שרוצה י •
באמבטיה. טובל בו, דבקו 1*

 שדווקא בכך סמליות משום יש
 ד סמל-שינאה הפכה האמבטיה

שובני-הביב. של יעד־התקפה
ל מסכים אתה אם כלל חשוב זה אין
מגמתה. לעצם אף או ההצגה, תוכן

 את הנוגדת הצגה שהוצגה הוא החשוב
 אליה נהר שהציבור ציידי־המכשפות. רוח

 לראותה, רצונו את הביע ובכך בהמוניו,
עימה. להתמודד עליה, לחשוב
 הקנאות קלגסי התגייסו זו הצגה נגד

הל הדמגוגיה של זרזירי־העט החשוכה,
 ואיומי־רצח, מכתבי־שיטנה כותבי אומנית,

מופרעים. וסתם עלובי־נפש, פוליטיקאים
 מהומות. בויימו פצצות־סירחון. נזרקו

 על הודעות שוגרו חוטי־מיקרופונים. נותקו
פצצות. הטמנת

 המחנה התקפל זו, הסתערות ובפני
מסע אל הצטרפו שפויים מנהיגים ״ההגון״.

הלינץ׳.
 ההצגה את ראו שלא הממשלה, שרי
 הדבר ייזכר — דיין משה — אחד (מלבד

 בגלוי תמכו או מים, פיהם מילאו לזכותו)
וההסתה. האלימות במערכת בעקיפין או

לח הפעילו כלכליות. בסנקציות איימו
 סמויים. צים

ההצגה. הורדה ובסוף
 ההצגה. רק רא אבל

 | ה- מן הורד יותר הרבה משהו
 זו כמדינה שיש היומרה - במה

 הו־ חופש־כיקורת, חופש־כיטוי,
פש-מחשכה.

 להרים יעז מי — זה תקדים אחרי כי
 עצמו את ישלה מי ללא־פחד? קולו את

לה יתייצבו שבמימסד הטובים שהאנשים
הכרעה? בשעת הדמוקרטיה גנת

 יעצור מה - זה תקדים אחרי
 אספסוך של קטנות קבוצות בעד

 עיתוני״ בתמיכת הבוטח מוסת,
 להשליט ממשלה, ושרי הערב

 גילוי בל נגד טרור של מישטר
 מרידה של עצמאית, מחשכה של

ז חדשה דרך וחיפוש במוסכמות,
★ ★ ★

מג־ בדמנו שרכשנו הזה, העם נו,
 את לראות חייבים הזאת, במדינה יות <£

 פנים־ עימה להתמודד מוראה, בכל הסכנה
אל־פנים.

 הקרוב, כעתיד תעמוד, לפנינו
 וכין שלום כין גורלית הכרעה

 לאומי מסע-אמוק בין כיבושים,
שפוייה. מדיניות וכין

חופ באוזירה להתקבל חייבת זו הכרעה
וכו דיעות מחשבות, התמודדות של שית
ציבוריים. חות

 צלילות־ של קורטוב לכל זקוקה היא
אובייקטיבית. מחשבה של הדעת,
 חופשי, כעם להכריע נובל לא
 בריונים כנופיות אם לגורלו, אדון

 של צחנה אם כחוצותינו, ישתוללו
נשימתנו. אוויר את תרעיל הסתה

הביב, לתוך מי־השופכין את להחזיר יש
 הנהנים וזרזירי־העט העסקנים כל עם יחד

זו. בתישפוכת לרבוץ כל־כך
לג׳ורה! חזרה
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