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 ברגע כמו פרוע כה צחוק צחקתי לא רב זמן זה 4*
 הליגות שתי בין קרה מה אמריקאי בעיתון שקראתי

ארצות־הברית. יהודי של הלאומיות
להרבצה. והליגה להשמצה הליגה

 (יישר נחמדים צעירים כמר, ביצעו שבועות כמה לפני
 ״המישרד האף־בי־איי, של מחוזי למשרד פריצה כוחם!)
שלנו. לשרות־הביטחון־הכללי המקביל לחקירות״, המרכזי

מיסמכים. רבבות כמה המשרד מן גנבו לילה באותו
 אותם ושולחים בהדרגה, האלה המיסמכים את מסננים הם

רב. ברצון אותם המפרסמים מכובדים, לעיתונים
 האף־בי- של הפעולה שיטות על מאוד הרבה נודע כך
 לשיחות להקשיב כדי טלפוניסטים משחד שהוא למשל: איי.

 ההורים, אחרי לבלוש כדי שבטי־צופים מגיים פרופסורים,
 וכיוצא השונות, לתנועות־השלום פרובוקטורים מחדיר
נחמדים. דברים באלה

 עדין בו שיש אחד נתגלה המיסמכים, כל בין והנה,
בשבילנו. מיוחד

הש נגד ״הליגה של חשוב שפקיד בו, נאמר
 האף־בי-איי, של במלשין משמש מצות״
 ״הליגה של והפעולות החברים על להם ומדווח
יהודית״. להגנה

★ ★! ★י  קט- בידיעה הטמון הפנטסטי ההומור את להכין די ך•
 הליגות שתי על יותר קצת לדעת הקורא חייב זו, נה ^

האלה. הנחמדות
 נקרא השמצות". נגד ״הליגה היא הראשונה

להשמצה״. ״הליגה הקיצור, למען לה,
 העיקרי העיסוק באמת זהו דפוס. טעות זאת אין לא,

הנ״ל. הליגה של
משמיצה. היא
 מיקצועיים משמיצים של אירגון לעצמו קורא מדוע

ד ״ליגה ג היסטוריה. יש לכך השמצות״? נ
 נפרד כגוף (אך בני־ברית בכספי באמת, הוקמה הליגה
אנטי־שמיות. בהשמצות להילחם כדי ועצמאי)

 ב־ האנטי־שמית ההסתה פרחה שבהם בימים היה זה
הראשו מלחמת־העולם ערב שנוסדה הליגה, ארצות־הברית.

 בין הנאציים אירגוני־התעמולה נגד מעט לא פעלה נה,
המלחמות. שתי

 כארצות־הכרית נותרו לא בינתיים אולם
חס קטנים, אנטי-שמיים אירגוני־שוליים אלא

 מכבר זה הפכה הליגה רצינית. השפעה בל רי
למיותרת.

 ולשבוק מיותר, בהיותו להודות אוהב גוף איזה אבל
חי? לכל חיים

̂׳ -
י א ד ו  עי־ לעצמו חיפש הוא הזה. המסדים הגוף לא ^

בנקל. אותו מצא והוא אחר. סוק ^
 פלוגת־ יהודי, מק־קארתיזם של גוף זה ביום

בע״מ״. אופי ״רצח מעין צילינדר, עם סער
 הנתרם בכסף משופעת פקידים, של חבורה לה יושבת

 לא. ומי כשר מי דין. וחורצת תמימים, יהודים על־ידי
נבל. מיהו בוגד, מיהו טוב, יהודי מיהו

ה היא הליגה עירעור. אין זה גזר־דין על
והמוציאה־לפועל. השופטת תובעת,

 מיכתבים דבר. לו יעזור לא כ״בלתי־כשר״, פלוני הוכרז
ה המכונה לעסקים. לאירגונים, לקהילות, ישוגרו סודיים
נכ בה, מתביישת היתד, לא סיציליאנית מאפיה שגם גדולה,

 אינה זו שמאפיה אלא המדינה. רחבי בכל לפעולה נסת
 דינאמיט. אצבע או אקדח כמו גסים כה באמצעים פועלת

יותר. יעילים מכשירי־רצח לה יש
 פתאום לו. קרה מה יבין לא בלל הקורבן

 ממנו. יתחמקו ידידיו הזמנות. מלקבל יחדל
מת - מיפעלו שקיבל המיסחריות ההזמנות

זו. אחר בזו מסתורי, באורח לפתע בטלות
 בן־ ומגיע מודעותיו את מאבד הוא — עיתון זה אם
 נעלמים מיסחרי, מיפעל זה אם פשיטת־רגל. לסף לילה
נוט אגודה, זאת אם הספקים. האשראי, הלקוחות, לפתע

ותורמיה. חבריה פתאום אותה שים
כבו הקורבן נקבע מדוע קרה? מה מדוע?

 גוי), הוא (אם באנטי-שמי בעובר־ישראל, גד,
יהודי)? הוא (אם שונא-עצמו ביהודי

 קו את בדיוק תאמה שלא דעה השמיע אולי יודע? מי
 אולי המקומי. הציוני העסקן או האמריקאי, הציוני הימין
 הפאנתריס בפי מה גם פעם לשמוע זאת בכל שכדאי אמר

ב השתתף אולי החדש. השמאל או (המקוריים), השחורים
 אולי כפרו־ערבי. החשוד גוף עם יחד כינוס־שלום איזה

כלשהו. ויתור לעשות לישראל שהציע מיכתב פירסם
 ו״הליגה - יורה תותח-ההשמצה הסוף. זהו

 נוסף. קורבן קברה השמצות״ נגד
★  בולשת בבני שהלשין המודיע, בא ה ז ה הגוף קרב 4*

אחים? אילו אחיו. על הגויים
 הידועה להרבצה, הליגה השני: הצד זהו

יהודית״. להגנה ב״ליגה בציבור

 להשמצה הדגה
יהדבצה והרגה

 יהי- על להגן כדי טובות. כוונות מתוך נולד זה גוף גם
 את המציף והאלימות הפשיעה גל מפני חסרי־ישע דים

 של עדתיות כנופיות־שכונות מפני וביחוד ארצות־הברית,
וכו׳. פורטו־ריקאים פולנים, שחורים,
 לפעולת־מיש־ מבבר זה הפכה זו מטרה אכל

להרבצה. הליגה של נה
חן מוצא שאינו מי לכל להרביץ מוכני, היא כיום

ה בשל מפורסם שאינו כר,נא, מאיר הרב מנהיגה, בעיני
שלו. הנפשי איזון

ב כותרות מצמיח כאופנה, שהוא דבר בל
מז - עשירים יהודים של ותרומות עיתונות

עליו. לקפוץ הליגה דרזת
 מר־ ,מפוצצת הליגה ברית־ד,מועצות? יהודי של בעיית יש
 וליהודים לעניין מזיק זה אם פצצות־סירחון. זורקת ביצר,

שבעקבותיה. והתרומה הכותרת, העיקר חשוב? זה מה —
 מעורבים שיהודים מקומי, סיכסוך פרץ מקום באיזשהו

 טובה, שכנות של שריד כל במחי־יד הורסת באה, הליגה בו?
 שבאה, כלעומת ומסתלקת — לגיהינום המקום את הופכת
והעיתונאים. הצלמים בצבא מלווה
 פלוגת־ ימני־קיצוני? בתלם הולכים שאינם יהודים יש
בישראל. בקרוב אגרופנים. ועם צילינדר בלי מוכנה הסער

 ולא מגעיל, משהו הזאת התופעה בבל יש
 של ריח הצינית. רדיפת-הפירסומת בשל רק

 גלותי חיקוי מין העניין בבל נודף גיטו
 נראית שהיא בפי הישראלית, לרוח עקום
להם.

★ ★י ★
במדינת־חוק? לפעול הליגה יבולה יף

ו נבחרים שופטים בידי הוא החוק בארצות־הברית
 התחתון, בעולם קשורים מהם שרבים — מקומיים שוטרים
י■ הסנדק; בספר לקרוא אפשר הפרטים את בנדאפית. וביחוד

 אחדים ימים לפני זאת. יודע עצמו כהנא
 - קורליאונה דון עם רישמית ברית ברת

 ממשפחות אחת ראש קולומבו, דון עם סליחה,
הידועות. המאפיה

ו שופטים מפני כר,נא חשש לא לכן קודם גם אולם
ול לו שנערכו המשפטים כל עליו. הגנו הם שוטרים.

 כל על ידעה האף־בי־איי קומדיה. אלא היו לא אנשיו,
 המלשין של המיסמך עכשיו שמוכיח כפי מראש, פעולותיו

להשמצה. הליגה מן

בהנא. דון על שמגן מי יש
 אותו, ושורף אירגון־רבנים, של למשרד פורץ כשהוא גם
 הליגה למשרדי מחר כשיפרוץ גם מכבר. לא שקרה כפי

השם. בעזרת אותם, וישרוף — להשמצה
יותר. עוד אצחק ואז

★ ★! ★י
 שתי עם אישי נסיון לי שיש מפני ? אצחק רוע 4*

יחד. גם הליגות
אוניבר בעשרים הרצאות לסיור הוזמנתי שעברה בשנה
 וכשר, שמרני אירגון־שלום מטעם אמריקאיות, סיטאות

 לו אין אותו. מכבדים ושהכל יהודי, סניף גם לו שיש
הקיצוני. החדש השמאל עם קשר

 אחת כבל במעט לפני. הלך ששמי נסתבר
 של משלחת כאולם בלטה ההרצאות ממאה
זרו נחת את להראות מובנה להרבצה, הליגה

מישראל. שבא לבוגד עה
לר,ר הליגה מצד אחת תקרית אף אירעה לא מה מושם

 שגם הפידאיון אנשי — הקונקורנציה מצד לא (וגם בצה
מרשימה). במשלחת כלל, בדרך באו, הם

 האיש בי למרביצים נסתבר שבאשר נראה
 מדינת להשמדת קורא אינו לפניהם העומד
 ים־המלח כין חדשה אושוויץ ולהקמת ישראל
 מזרו* ותנועות מפיהם מילים נעתקו ויריחו,

עותיהם.
בשקט. ישבו הם פנים, כל על

י י ★ ★ ★

 המשמיצה. זו השנייה, הליגה בן א ■י
 לה. הודות רבה במידה זה הרי לפני, הלך שמי אם /

ל הליגה ששלחה סודי, מיסמך לידי הגיע זמן כעבור
ב בקאמפוסים היהודיים האירגונים לכל מראש השמצה
להופיע. צריך הייתי בהם לן{־,ילות,

ו החשדה של מלאבת-מחשבת זאת היתה
הסתה.

 נותחו דעותי ממש. שקר של מילה בה נאמרה לא
 לא וממאמרי. מספרי מובאות הבאת תוך בהגינות, כימעט
 אנשי כמו שלא אפילו, נאמר להיפך, בוגד. שאני נאמר

להש מוכן אני למיסמך), זו בצורה הוכנס (ששמם מצפן,
ישראל. מדינת קיום המשך עם לים

 י ו״הנן■ הזמנתי, בפני הזהיר המיסמך אולם
שוגרו. שבבר ההזמנות בל את לבטל ליץ״
 של החירום ״מאמץ נוכח זו״, ״בשעה שהופעתי מפני

 לעורר מיותרים״, לוויכוחים ״לגרום עלולה המגבית״,
י* , ״לפלג״. ובכלל ״ספקות״,
 נדוסד רבני להיות צריכים היו מיכללות בכמה מארחי

בקאמפוסים. הפועלים בבני־ברית), הוא גם (הקשור הילל
ההזמנות. את לבטל מיהרו רובם
ה על לידי ישבו התכתיב, את לקבל סירבו אחדים אולם

 לליגת־ חריפים מכתבי־מחאה כתבו מכן ולאחר במה,
ההשמצה.

ש אחרי לליגת־ד,השמצה פנה משיקאגו מאוד חשוב רב
 על פומבית בפני להתנצל מראשיה תבע לנאומי, הקשיב

מישר הראשון הנואם שהייתי והוסיף המכוערת, ההשמצה
הסטודנטים. עם נפשי מגע ליצור שהצליח אל

 באה התנצלות, במקום במוכן. עזר, לא זה
ההסתה. על חזרה תוך עלובה, הצטדקות

 מפני אלא חשובה, שהיא מפני זו פרשה מספר איני
 מופקר מישראל, ח״ב שאינו יהודי, סתם אופיינית. שהיא

 ליגה של בנייר, העטוף לפגיון־הרעל, יותר הרבי, בוודאי
זו.

★ ★י ★'
 על הלשינו בעלי־העט הבריונים כאשר צחקתי, בן 1■
 שבעלי ליבי בכל מקווה ואני בעלייה,אלות, הבריונים /

 מכונות־ לבעלי אפיים אחת מנד, ישיבו שרשרות־ברזל
הכתיבה.

 אובייקטים לבם אין זה, את לעשות מוכרחים אתם אם
יותר. טובים

שן. תחת שן עין, תחת עין :חברים קדימה,
רוחכם. על העולה ככל — להלשין להשמיץ, להרביץ,
י כי יישאר שזה בתנאי בם. נ
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