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שפעל! לאחרי□ בהשוואה אך משוגעת. שהיא ייתכן

נורמלית כימעט היא בישראל. אלה בשבועיים

החטוטח־פיס
 14 של היעדרות אחרי לישראל, השבוע שחזר י *4*
ו4 לבית־משוגעים. שבא לו נדמה בלבד, יום י

 מעשיה על בהתרגשות לו מספרים בנמל־התעופה כבר
 התואר את לה הדביק הזה שהעולם נערת־האקדח, של

״המטוטורפת״.
 כדי מתוחכמת שיטה פיתחה נאמר, כך זו, אשה

 לשם הסוער. ההמון בתוך מיקריים בעוברי־אורח לירות
 לירות היה ניתן שמתוכם מייוחדים, אביזרים המציאה כך

 טכניות. תקלות וללא קול, להשמיע מבלי באקדח־טוטו
 ובשיטתיות. קפדנית בהכנה במחשבה, נעשה הכל

אמיתית. משוגעת
 התרחש עוד מה החוזר לישראלי כשמסתבר אבל
 כימ־ היא זו שמשוגעת לו נדמה אלה, בשבועיים במדינה

בשטח. שפעלו אחרים אנשים לכמה בהשוואה נורמלית, עט
האח אנשים. ככמה כםך־הכל, פגעה, היא

יותר. הרבה מסוכנים רים
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 — לאיש מגיע התורני״ ״המשוגע שתואר יתכן .ן*
פני את לקבל רבץ ליצחק שיעץ — מיהו יודע איני

פורסטר. בלשאצר ג׳ון דרום־אפריקה, של ממשלתה ראש
־...............־ -------- ־...........ת*־־ ־י־ ־  פורסטר של תצלומיו את ראיתי כאשר
חלחלה. בי עברה המערבי הכותל לייד

 המאוחדות האומות עצרת הישוותה חודשים כמה לפני
 כצורה הציונות את וגינתה לדרום־אפריקה, ישראל את
 מדינות היו זו החלטה בעד המצביעות בין גזענות. של

 הצביעו אחרות נכונה. היא כי בכנות, שהאמינו, רבות
מדי של לא־מבוטל מיספר אך תכסיסיים. מטעמים בעדה

ההחלטה. את ותקף למדינת־ישראל, אמונים שמר נות
 כל של בפניה ישראל ממשלת ירקה השבוע

מיל של ובפניהם האלה, הידידות מן אחת
 נעשה כי שסברו בעולם, טובים אנשים יוני

ולציונות. לישראל עוול
 ישראל, של ביותר העיקביים הידידים ההולנדים,

נפ עומקי עד הזדעזעו במוסקבה, כיום אותנו המייצגים
הו ממוצא הם בדרום־אפריקה השולטים הבורים כי שם.

 ההולנדים הולנדי. ניב היא האפריקאנסית ושפתם לנדי,
 המבייש ממזר, בן כאל האלה הגזענים אל מתייחסים

המישפחה. את
 האחרים ידידי-ישראל הרי ההולנדים, הזדעזעו ואם

וכמה. כמה אחת על
והז הישראלי, הזרזיר הלך ונחרצת: פשוטה מסקנתם

 לרגליו אדום שטיח שפורש מי העורב. את אליו מין
 כגזען. עצמו את גם מגדיר ורישמי, מוצהר גזען של

 ולנדות לבודד כדי זו הגדרה מספיקה ימינו, של באולם
בעליה. את

 את ישראל הצדיקה אחד אווילי כמעשה
 על וסטרה כאויביה, הגרועים של ההשמצות

נור מוח שום כידידיה. חטובים של לחייהם
כזה. רעיון להגות היה יכול לא מלי

 הקיר: על כתוב היה זה לבלשאצר שנערך במישתה
ופרסין.״ תקל מנה ״מנה,

ינצח. היטלר שאדולף
 עם נפגשו מיוהנסבורג ״הבורים נורמלי: אדם סח

 הגדרה זוהי שבדרום־אפריקה אלא מירושלים. הבורים
השכלה.״ רמת של הגדרה זוהי ואצלנו לאומית,

וו

סו לשני העולם ממשלות מתחלקות להפגנות, ביחסן
 שלהן לכוחות־הביטחון מתירות אינן חכמות ממשלות גים.

מטו ממשלות מיקרה. בשום מפגינים, על באש לפתוח
יורות. פשות

 כשבועות עצמה. את סיווגה ישראל ממשלת
השני. כסוג האחרונים,

הפלסטינים,׳ על השלום, על ישראלי של דעתו תהיה
 אחד דבר תהיה, אשר הגליל ייהוד ועל נחלת־האבות על

 ערבים. מיליון חצי בישראל יש :ויכוח לכל מעבר עומד
 אותם להפוך כדי ובמתכוון במזיד יפעל טיפש רק
חמישי. גיס

 לאומי מיעוט להפיכת יותר בטוחה דרך ואין
קדושים. בו ליצור מאשר חמישי, גייס

 מג״ב אנשי שוטרים, שאותם ספק של שמץ לי אין
— להרוג! על-מנת וירו — במפגינים ירו אשר וחיילים

בלשאצר מישתה ופורטטר: רבץ
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 אפי תמיד אין בפוליטיקה כי לטעון יכול יניקאי *1*

 להיפגש, נאלצים פעם ולא ידידים, לברור שרות
מפוקפקים. טיפוסים עם אפלה, בסימטה

 עם להיפגש הוא שיגעון איזה אך שכן. נניח
ץ המרכזית ככיכר באלה טיפוסים

 דרום־אפריקה, עם אפלים עסקים שמצדיק מי גם
 שצריך יודע זאת, מחייב הלאומי שהאינטרס אמונה מתוך

 אותם יהפוך גמור כסיל רק לשולחן. מתחת אותם לשמור
העמים. יראו למען התורן, ראש אל אותם ויעלה דגל,

 המעוותת דעתו על יעלה אמיתי מטורה ורק
 גזען של לכבודו טכס ושם״ ״יד כמוסד .״רוך

תיקוותו את כגלוי מילחמת-העולם כימי שהביע

 השביתה נערכה הארץ את עזבתי שבו יום
 קראתי כאשר נחרדתי, ״יום־האדמה״. של הגדולה ^

ההרוגים. ששת על בחו״ל
וחמו פחות המורות הפגנות, נערכות רבות במדינות

ובצר בארגנטינה ובספרד, בסין הפגנות יש יותר. רות
לאו למטרות שנועדו יש זבארצות־הברית. באיטליה פת,

סוציאליות. מטרות למען הנערכות יש מיות,

 ומוסלמים, נוצרים בין מילחמה זו שאין אמרנו ארזים.
 לאין־שיעור, מורכב מאבק אלא לבורים, שנדמה כפי

 ה״מומ- לאש״ף. סוריה בין סמוייה מילחמה בו שטמונה
שהשתגענו. סברו חים״

האמי המילחמה זוהי אכן כי לחלוטין ברור עכשיו
 הסורים באלה. אלה יורים ואש״ף סוריה כוחות תית.

והש המוסלמים נגד ופועלים הימניים, לנוצרים עוזרים
 להפוך אש״ף, של העצמאות את לחסל היא מגמתם מאל.

 את ולהפוך סוריה, של גרור הפלסטיני האירגון את
סורית. מדינת־חסות עצמה לבנון

 לתמוך החליט ישראל כממשלת מישהו
זה. סורי כמאמץ

שנו אמריקאית, תוכנית נרקמה סוד: זה אין וב
*  בעזרת לבנון, על להשתלט לסורים לאפשר עדה /
ישראל. ובתמיכת ירדן

ומש זו, כתוכנית השתלבה ישראל ממשלת
פעולה. עימה תפת

היגיון? בכך יש האם
 את להוציא רוצים הם בהיגיון. פועלים האמריקאים

 האמריקאי. הגוש אל ולקרבה הסובייטי, הגוש מן סוריה
במהדו סוריה־רבתי בהקמת לעזור מוכנים הם כך לשם

מודרנית. רה
 חסות לקבל לו כדאי בהיגיון. נועל הירדני המלך גם
 אש״ף לחיסול הדבר יביא אם בחיים, ולהישאר סורית

שילטונו. על המאיים העצמאי,
 הישראלי האינטרס מהו השם, למען אולם,

ז זו כקנוניה
 או הישירה מרותם, את להטיל הסורים יצליחו אם

 חניתה מול הסורי הצבא מחר יעמוד לבנון, על העקיפה,
 אשר ירדן אותה לירדן. מחרתיים יגיע צבא אותו ומנרה.

 המערבית, הגדה את להחזיר ישראל ממשלת רוצה לה
זו. אמריקאית תוכנית במיסגרת

 מה :פשוטה מעשית שאלה באן מתעוררת
המערבית הגדה הפיכת — לישראל יותר טוב

 צי־ או עצמאית, פלסטינית מדינה ורצועת-עזה
-------־ווריה־ו........

 שקיבלו הפקודות טיב עצמם. דעת על זאת עשו לא
בהת פועלים הם כי ההרגשה את להם לתת היה מוכרח

להנחיות. אם
 רציני מועמד הוא אלה, פקודות שנתן מי

מטורף־חשנה. לתואר מאד
 כי פלוני. של פרטי טירוף זה שהיה להאמין קשה
 אלה, שבועיים במשך אחר-מעשה, הממשלה, התנהגות

שפיות־יתר. של סימנים גילתה לא
 מיקרה קורה כאשר סחות־או־יותר, נורמלית במדינה

 את לצמצם כדי ובדחיפות במרץ הממשלה פועלת כזה,
 עליה ומטילה ממלכתית, ועדת־חקירה ממנה היא הנזק.
 לא שהדברים זו בצורה ולהבהיר האחראים את לאתר
 נשיא- אף ואולי ראש־הממשלה, הממשלה. דעת על נעשו

 את לנחם כדי ההרוגים, של בבתיהם מבקר המדינה,
לנפגעים. נדיבים פיצויים מעניקה הממשלה המישפחות.

 למטרתן ההפגנות, למהות קשר כל ללא — זה כל
 של אמונתה כהבעת אלא עצמם. המפגינים ולהתנהגות

 המדינה, אזרחי כל של ובשיוויונם באחדותם הממשלה
ישורנו. מי שסופה הידרדרות למניעת ובפעולה
 בכית־ להיגיון מה אך ההיגיון. אומר כך

ז משוגעים

ץ לסוריה־רכתי דופן
 בחירוף־נפש תיאבק אש״ף, בהנהגת פלסטינית, מדינה

 שאש״ף כשם סורי, לתכתיב תיכנע לא היא עצמאותה. על
 בין תחצוץ היא בלבנון. סורי לתכתיב כיום נכנע אינו

 מצפון והולכת הנבנית הערבית, המעצמה לבין ישראל
בדמשק. ושמרכזה וממיזרח,

 זאת, לעומת פירושה, לירדן הגדה החזרת
 כחברון ברמאללה, מחד יחנו סורייס שחיילים

 קילומטרים 20 כמרחק ויעמדו וכטול־ברם,
מנתניה.

 אומרת: השפוייה התשובה ספק. להיות יכול לא
גדולה. סוריה על עדיפה עצמאית פלסטין

 ביום הוא הישראלי האינטרס וממילא:
לפ ולתמוך, ללבנון הסורים חדירת את למנוע

״ף. אש של בעצמאותו בעקיפין, חות
 זו שינאה אש״ף. את שונאת ישראל ממשלת אבל

 עוד כפופה היא אין רציונלית. מלהיות זה־מכבר חדלה
 למעשים המוביל בלתי־רציונלי, רגש זהו היגיון. לשום

#טורפים.
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 ברשימה. להמשיך פשר
להע כדי טירוף של גדושה מידה דרושה למשל:

 בגדה צעדודהמונים לערוך רישיון לגוש־אמונים ניק
הגועשת. המערבית

 יחסה לעומת מחווירים האלה השיגעונות כל ולם, ^
£ בלבנון. למאורעות ישראל ממשלת של \

 הצלב דגל את רבץ יצחק הניף חודשים כמה לפני
 אחיו, את מפקיר הוא כי על הנוצרי״ ״העולם את והוכיח

הו והמחבלים. הסורים לידי בלבנון, הנצורים הנוצרים
 אחרון בלבוש היהודית המדינה של ראש-הממשלה פעת

למדי. מביכה היתה נוסעי-הצלב
 כלי־התיק־ ואת הממשלה את אז הזהיר הזה העולם

ה־ בארץ המתרחש את לאשורו מבינים הם שאין שורת

 ל- לצעוד הגוש לאנשי הירשה קודם מעשה־טירוף
 הפרשה עם יחד זו, פרשה בקדום. ולהתנחל סבסטיה

מהו של מבול גרמה בהר־הבית, התפילה של המשוגעת
תו של הלאומית-הפלסטינית התודעה את שגיבשו מות,
ניצ את השבוע חגגה זו תודעה המוחזקים. השטחים שבי

בגדה. המקומיות בבחירות הגלוי, חונה
 תצ- את ראה הוא למאורעות. עד היה כדלו העולם

 על קרא הוא המורדים. ושל חיילי-הכיבוש של לומיהם
 לא לכן קלאסי. כיבוש זהו כי לדעת נוכח הוא ההרוגים.

 תוכל ישראל ני המאמין בעולם סביר אדם עוד נותר
וברצועה. בגדה ימים לאורך ולהחזיק להמשיך

 בה ויפלו שוב, בשטחים ההתקוממות תתלקח אם
 לפנות תיאלץ וישראל התהליך, יוחש נוספים, קורבנות

ביותר. הגרועות ובנסיבות קצר, זמן תוך הגדה את
 לגמרי שפוי אדם היה האם בזה, במצב

 שית■ למיצטד-פרוכוקציה, הרישיון את מעניק
 חדשה סידרה לפתוח והעלול הגדה, את סיס
}פוליטיים מאורעות של

זאת. אומר היה לא ביותר הנדיב הפסיכיאטר גם
1

 הנפשי מצבה את להעריך איך אלה, כל עומת
נערודהטוטו? של

 כהשוואה אכל מטוטורפת. שהיא ייתכן
לה, נורמלית. כימעט לי נראית היא אלה, לבל
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