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במדינה
)19 מעמוד (המשך
הש של מיידית סננה כאשר רק מלחמה

 לאל לשים כדי אלא -עליה... מרחפת מדה
וב הלאומי, למאמץ חיצונית הפרעה כל

האינ על בכוח איום כל — יתר דיוק
זכו למימוש החיוניים הלאומיים טרסים

היסטוריות.״ יות
 סלמון: אמר וייצמן, של אלה דבריו על
 את שנים עשרות שלמד יהודי, ״איש

בקר ■מדגיש, לתהום, ההידרדרות תהליך
 יהודים אותם כמו וייצמן, דברי את או

מ אחד על שבעה וישבו קריעה שקרעו
דתו.״ את שהמיר מישפחתם בני

 החמורה: קביעתו את שלמון הסביר
 הועתקו כמו מצלצלים וייצמן של ״דבריו

ההיס טרייטשקה, מהיינדיד ■מילה מילה
הגר הלאומנות של והתיאורטיקן טוריון
 אחר, במקום הקיצונית...״ המרושעת מנית

 וייצמן של רעיונותיו את טלמון משווה
השת ״היטלר היטלר: אדולף של לאלה

היס שלמות של בסיסמה גרמניה על לט
 מנהיג אחת, ארץ אחד, עם אחת, טורית
 הסיסמה את דיגלו על שם הוא אחד...
רעיו־ הפעולוד... וחופש הסיכויים ,מירב

יייצמן מותקף
בעצמו ובטוח שתלטן עם

 יש המעוות בראשו צמחו לא היטלר נות
 אידיאות. של לתאוצה דוגמה הם מאין.
הת הראשונה העולם ■מלחמת בימי כבר

,מחו כיעדים הגרמנית בציבוריות גבשו
 ומתנופתה׳ המילחמד, ו,תוך ,מראש שבים

 אלא ,הפעולה ל,חופש התוכניות רק לא
הפר ,מכל חסינות להבטיח תביעות גם

 מדגיש ״,הלאומי למאבק חיצוניות עות
(המקבילות במרכאוח ״המילים טלמון:

 ■ממאמרו כולן — היטלי) של לרעיונותיו
וייצמן.״ עזר של

״מדי טלמון: קבע מיפלצת. לא רק
 לא כזאת. למיפלצת תהיה לא היהודים נת

 ישראל טובה שנה. אלפיים התפללנו לכך
ומתרו חזקה בריאה, יפה, אך קטנה,

■מכו אך גדולה, ישראל מאשר — ננת
הבי בה... ■מכרסמים רקבון ונגיפי ערת

 הישראלי בחלל לאחרונה המנסרים טויים
 ,אמונה ,,עצמי ,ביטחון ,,,שורשיות —

 ,מתוסבכים/ ולעומתם ,בצדקתנו איתנה
 ,,אמונה ,קטני ,,,מתוחכמים ,,,חלושים

 — בהם וכיוצא ,,מעוותים ,תבוסתנים/
ה אותה -של מהלקסיקון כולם שאובים

 למחריבי השראה שהביאה פילוסופיה,
עמנו...״
ישי התייחס הירושלמי הריעות הוגה

 כמו — אקטואליות לפרשות גם רות
 ״...יש ואיקרית: בירעם עקורי של זו

 ומתחלחלים השטן ביד המבחינים בינינו
ש עם־גולים, של ממשלתו פעלו. מגודל

 ממגור- בכוח מונעת — למולדתו חזר
לכפ להחזיר הבטיחה עצמה שהיא שים,
ושדותיהם... לבתיהם מלשוב רם,

עקר■ בעניין הממשלה של ״התנהגותה
 מש- שהיא והטעמים ואיקרית, בירעם רי

 להוכיח באים ולהצדיקה, להסבירה ■מיעה
ה של המפורסמת באימרתו האמת את

ה האנגלי הליבראלי וההוגה היסטוריון
המש ההשפעה על אקטון, הלורד גדול,
הכוח.״ של חיתה
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