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הפלישה
הבדואית

 הבדואי אבינו, אברהם קם אחד, יום
 כב־ את לקח מטלטליו, את ארז הראשון,

 בני ואת השחורות עיזיו את הלבנות, שיו
לדרך♦ ויצא משפחתו

 לא מאהלו את שחקים אחרי מיד
הת דימונה, — באר־שבע מכביש רחוק
הפובלי כל העניין מן להתעצבן חילו

 האמורי, של ועיתונאי־התחקיר ציסטים
סטטיס הביאו והיבוסי, הפריזי החיוי,
 התנחלות שזאת ואמרו ומחקרים טיקות

ושערוריה רשיון בלי ובניה בלתי-חוקית

וידידה. סוסו אבינו, בדואי

 לטווח״ארוך המתוכננת ממזימה וחלק
 בוחשת זרה יד שמא השערה העלו וגם

כס אבינו לאברהם שולחת ואולי בעניין
מבחוץ. פים

אינסטינ פחד הזאת בארץ יש ומאז
 אותו של בניו הבדואים, מפני קטיבי
 העניפה ההיסטוריה שהוכיחה כפי אבינו.

 לא האלה הנודדים הרי הבדואים, של
יב שאלוהים מבלי למקום ממקום זזים
ש מקום ובכל ולזרעם, להם משהו טיח
 בעומק יסודות קודחים מגיעים הם אליו

 כדי ביטון עליהם ויוצקים מטר ששים
 אחר אותם. לעקור יוכל לא אחד שאף

מת חי״, הבדואים ״עם רוקדים הם כן
 המקומיים, החוק כוחות עם רבים פללים,

 חבר״כנסת גם להם ויש שערות, מורטים
הקואליצ המאזניים לשון שהוא אחד

מקב שחם המימון על לדבר שלא יונית.
ומיאמי. בניו״יורק הבדואים מאחיהם לים

העולם. על הבדואים השתלטו כך

 לפחות למצוא יבול אני
 מדוע טובות סיבות עשר

ל אולימפיאדה מארגנים
נכים.
 ברור לא היום עד אבל

או צרין מה בשביל לי
לבריאים. לימפיאדה

הקיבוץ על התקפה
 שיש יודע לארץ שמגיע תייר כל
 יד־ושם הכותל, דברים: שלושה כאן

וב כאן לעצמו עשה הקיבוץ והקיבוץ.
 מקורי: ישראלי פיתוח של שם עולם
המתפ במינה יחידה אוטופית חברה
 מתועש מודרני בעולם בהצלחה קדת

ותחרותית. מתוחכמת ובכלכלה
ה של השבעים שנות מהדורת על
 להציץ היה אפשר הקיבוצית חברה

בגר עסקה אשר טלוויזיה תכנית דרך
למו כי לצופים נודע וממנה פולוגיה

 עורכים לקיבוץ להתקבל המבקש עמד
מי את לבדוק הבא גראפולוגי מבחן

 נפילות״ יהיו שלא ״כדי התאמתו. דת
 של קבלה ועדת־ חבר שהתבטא כפי

בתכנית. רואיין אשר הקיבוצים אחד
וה העבודה תנועת יציר לב: שימו

 שיורו־ כחברה שהחל מה סוציאליזם,
למו היום הפך כמעט, ואוטופית נית
 את והקיף ועשיר, שמן אקסקלוסיבי סד

 גבוהה־גבוהה. בחומה עצמו של הוילה
ה את שיעברו אותם רק יבואו בשער

 לעדור בבוקר שבאים אלה או מבחנים,
 ולכוכים לסוכות חוזרים ובערב בגינה
בעיר.

חברתי לפתרון כנסיון החל הקיבוץ

הקיבוצית התנועה ממקימי אחד של כתב דוגמת
 קיצוניות פרפקציוניזם, לווכחנות, נטייה יציב, ולא סוער אופי על מעיד הכתב

(יונ בעלי־חיים לבעול נטייה עם רב סכסואלי מתח סבלנות, חוסר מחשבתית,
לקיבוץ. כחבר מלהתקבל נפסל האיש היה הגראפולוגי המבחן על־פי בלבד). קים

ם סי פ ש ם מ מי ס ר  מפו
ה רי סו ס הי ב

 להביא מכוון נסיון נעשה האחרונים בימים
.------לבין ------בין לקיטוב

 אם כי ספונטאנית, התפרצות זו אין
 העושים מסויימים גופים של יוזמתם פרי

ברורות. מטרות להשיג כדי זאת
 אשר כל את תעשה מייצגה שאני זו ממשלה

והסדר, החוק על לשמור כדי ביכולתה
מחיר. בכל

 אחרי ביותר רבי־המכר ההיסטוריים הנאומים מן אחד אולי זהו
 בו נעשה הראשונים לשני בניגוד אך ושירת־דבורה. גטיסבורג נאום

לדוג היה, יכול אילו יותר. הרבה ומביכים מסובכים במצבים השימוש
 ביולי 14ב־ הצרפתית בטלוויזיה לאומה נאום לשאת 16ה־ לואי מא,

המצ הסדרים לאי־ בהתייחסו אלה במילים משתמש ספק בלי היה 1789
הבסטיליה. באיזור ולהתפרעויות ערים

 הושמע הוא :פעמיים הזה התקליט את שמענו האחרונה בשנה
 האדמה יום אירועי על כתגובה בירושלים ממלכתית אישיות של מפיה
 המאור־ בעניין פורסטר, ג׳ון אחר, מנהיג בו השתמש לאחרונה וממש

שבדרום־אפריקה. בסוואטו עות
נעים. לא

 ומסתיים, כולה לחברה ברכה שיביא■
 היושבים לאלה כפתרון היותר, לכל

ההתנד גרעיני גם גדרותיו. מאחורי
 אינם בעיר הפועלים הקיבוץ של בות
 העני. לאחיו העשיר נדבת מאשר יותר

 העני את חלילה תהפוך שלא נדבה
המצ בעיית את תפתור אבל לעשיר,

המציק. פון
 שלא לאנשים מקום אינו הקיבוץ

 לשם, הגראפולוגי. המבחן את עברו
 להתקבל אפשר אחר מוסד לכל כמו
מס וציון מתאימות תעודות עם רק

 הקיבוץ הכניסה. בבחינות גבוה פיק
 בעיות, נטולי סטריליים, אנשים יגדל

 מבחינה מתאימים כראוי, מתפקדים
 בשביעות-רצון יעברו וכולם חברתית

 לבית־היל־ האינקובטור מן פלגמאטית
 — למטעים ומשם לצנחנים ומשם דים

 בזוהמה החסון גופם את ללכלך מבלי
ש מה — הלא־גראפולוגית האנושית

 פועלים ערבים, ״הנפילות״. כאן כונה
 נרקומא־ ,-משוחררים אסירים שכירים,

 ואימ־ נכים פרובלמאטים, לשעבר, נים
ולהש הגדר ליד לעמוד יוכלו בצילים

לגעת. לא אבל פנימה• קיף
 :הסוציאליסטי מהחזון שיצא מה זה
 תדיראן כמו סגור, במעגל כלכלי מפעל

מייצ והם אנשים בו שיש אלביט או
 שאנשי הוא ההבדל ומרוויחים. רים

הול המפעל, ליד ישנים גם הקיבוץ
 לחו״ל ונוסעים ביחד לתיאטרון כים

קונצר יש שביפאן אומרים במאורגן.
 העובדים חיים שבהם תעשייתיים נים

 נוסעים המפעל, של בדירות (ברווחה)
 לומדים ילדיהם המפעל, של במכוניות

 מועדונים יש המפעל, של בבתי־ספר
 ומרפאות וקייטנות וטיולים וספריות

 כמו ממש המפעל, של ומושבי־זקנים
ני לא שהיפאנים הוא ההבדל בקיבוץ.

 כפי ולכן חדש, סוציאליזם להמציא סו
 התיירים את לוקחים לא הם הנראה
מהעסק. להתפעל שלהם

ושמי
מסע

 אלינו התנהג לא המונית נהג
 לא כשדה-התעופה והסכל בגסות

 כ־ המזגנים טיפים. וביקש נטפל
של והרעש זימזמו לא טרמינאל

 גם מהכלים. אותנו הוציא לא הם
 ממסים יותר הרגיז לא מם־נסיעות

 בדיו• אחרים. יומיומיים והיטלים
כ אותנו, לרמות ניטו לא טי-פרי

 לא והדיילת צפוך* היה לא מטוס
 היו לא כהרגלה. חמוצה היתה

איחורים. או עיכובים שום
למ מדי חם היה לא באירופה

 יותר קריר שכדרך*כלל רות
 מד קר גם היה ולא זו, נה

 אלינו פנו לא שים
 כיי לנו נפנפו ולא
 קו שום היו לא נה.
 מיני בכל הבחנו ולא

 לא, אחד אף משונים. מיים
 שאנהג'*״ מזה התעצבן לא וגם

 דבר שום לנו אמר ולא ראלים
אחר. כעניין או אנטבה ענייו

ואנח לאירופה נסענו לא השנה
 הראש את לכם מכלכלים לא נו

לנו. קרו שלא השטויות עם


