
■הוסניח* למדינה מדינח־היהוד•□ התהפוך
זה. כישרון על כולה מדינה

 אילי ד.ם ׳שהיהודים כך על רמז הוא
 על סומך הוא ׳וזבל. ברחבי השחור ההון

 פטריוטיזם מעין — שלהם הפטריוטיזם
 לארץ־ הזה הכסף את -שיביא — גנבים ׳שיל

היהודים.
שראי של חדש אירכי־טיפום־ יוצר הוא

 די:מ־ בקווים אותו לתאר ציודך איין לי.
 ב־ היהודי בתוכנו. חי כבר הוא יוניים.

האנטי הסטיראוטיפ פי על הידיעה, ה״א
:הישן־ניושן שמי

 ו־ ט פלא שמואל חכר־הכנסת
שרון.
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 לא כי לטעון יכולים הליכוד פירי ך*

 המציאות את יצירה סמשלת־בגין ן 1
׳שנוצ במציאות ריק ממשיכה היא הזאת.

ממשלות־מפאי״י. של כהונתן בימי רה
כוזב. גם זיה אך — נכון זה

הכז־ד. יש
 סולמום־ההתייש־ אחוז היה אשסו׳ל ליד
ב עמדו וביסוסה החקלאות הגדלת ביות.
 וכל העיקר, אצלו היה זה בעיוניו. ראש

 ״לא יאמר: ■כאשר טפל. לו נראה הישאר
 לכך: בדייוק התכוון בדישו,״ שיור תחסום
 בעבודת־ בימלוא־המרץ יעסוק שהשוד
 יאכל כך כדי ׳תוך אם חשוב ולא הדיייש,

 כי דעתו על היעלה לא הוא תבן. קצת
 לסחור ויתחיל לדרש, יפסיק הזה השיור
שחור. בתבן

 בולסום־התע־ אחוז היה ספיר פינחס
 בתי־ הקמת של הדיבוק בו שלט שייה.

 היה לא נמלים. השקייה, מיפעלי חרושת,
 כמה יתעשרו כך כדי •שתוך לו איכפת

 בעיניו מבריחים. כימה וישימיינו ספסרים
 השבבים שוליות, ■תיופיעיוית־לוראי אלה היו

המקצועה. מלאכת כדי תוך הנושרים
נו משים כדי כי טענו, שניהם

יוצריו. על עתה שקם גולם, לד
 המיפליצת צמחה אשכול־ספיר בתקופת

 חדיש מעמד קם השחור. ההון של הנוראה
 אלא מייצור, התעשר שלא ■טפילים, של

 מהעלמת־ הישילטון, עם מקשירית-קשרים
 מהברחות־ סטוייה, או גליויייה ברשות מס

מפריוטקציות. מטביע,
 גס נוצרה החדש, היהץ עם יחד
הח עמודי-הכורסה חדשה. אווירה

ב עמודי-הספורט את דוחקים לו
 החל כסף, קצת שצכר מי עיתונים.

כו. ר מטפס
 הפוליטיקאים הצביעות. פשטה בארץ
העבו תנועת ״־ערבי על לברבר המשיכו

ב החלוצית״, ההתנדבות ״רוח ועל דה״
החקל עבודת את להעביר שיעזרו שעה
 עובדים לידי והתעשייה הבניין אות,

 סיפרה (השבוע ״׳השטחיים״. מן כבושים
 קטנה במושבה כי אגב, בדרך הטלוויזיה,

 !אלפיים — 2000 עתה עובדים עקרון כמו
 בני־המושבה :משמיע ערביים. פועלים —

 הערביים האפנדים יורשי אפנדים, הפכו
 חיו האדמה, את אבותיהם יקנו שמהם

 ישל האריסים בני בידי עכשיו מעובדת
אתמול.)
 השיל־ את •שכבשו השחור, ההון איליי

 הליכוד של הפוליטיקאים באמצעיות טון
 בו. ובעטו המערך בתקופת ישמנו וד״ש,
לצביעות. הקץ בא עכשיו

ה כזכות לומר מה יש אולם
 כעליה בי מעידה היא צביעות:

כ להלכה, לפחות דבקים, עדיין
הקודמים. ערכים

 המציאות על לחפות ביקשו הצבועים
למצפו מנוגדת הייתה •שזו מפיני החדשה,

 ידעו הם בסדר״. ״לא שהיא יידעו הם נם.
 של באידיאלים בציונות, בגידה ■שזוהי

 ״מיפעל את -שהקימה הכבירה ׳התנועה
 ישל רגיש לפחות, להם, היה התחייה.״

 תיקווה יש בושה, יש עוד וכל בושה.
לשינוי.

כ צורך היה לא הבושה, לולא
*** צביעות.

לצביעות. קץ -שם ארליך ***ימחה
 אינה החדשה המציאות :משמע

 בס־ שהיא סבור הוא מצפונו. את ׳נוגדת
)14 בעמוד (המשך

נ ח י ר א ה11ק ר
 את ארליך שימחה חולל שבו יום ף*

 הסופר אמר -שלו, הכלכלי ״המהפך״
 ״סוף־ :קבוצית־חולדה איש עוז, עמוס

 בבור־ עוסקים יהודים. להיות חזרנו ס׳וף
ב כמו בניירות־ע׳רך, מטבע, בשעירי סח,

עברו.״ דורות
 ■הכלכלי בצד עוז התעניין לא כסופר,

 באותו בו עסקה הארץ ישכל המהפך, -שיל
הרוחני. הצד עיל חשיב הוא היום.

 החשוב הצד זהו דבר, של בסופו
יותר.

■ ! ■ ! ■ !
 היתח המודרנית הציונות ולדת ך*

אנטי קאדיקטוחות -של בגל מלווה 1 י
 שמיות.

 תיאו־ יהוועאי העיתונאי פירסס ■כאשר
 היהודים את לרכז הרעיון את הרצל דיור

 או בפלסטינה אי-שם משלהם, במרעה
 — ש׳ונאי־היהודים התפקעו בארגנטינה,

מצחוק. — הם רק ולא
 עיתונאי־ •שאותו האלה, היהודים הם ימי

מדינה? להם להקים רוצה מזוקן מחזאי
 בריבית מלווים ספסרי־בורסה.

בניירות־ערך. סוחרים קצוצה.
 שירווח היהודי של הסטראוטיפ היה זה

 העמים. אותו ראו כך ׳באירופה. עת באותה
 שיילוק ישל בדמותו היבמה, על הופיע כך
בשע בעיתונים, הזדקר כך שיקספיר. ■של

 פעם, מדי שהתפוצצו הפעאנסיות רוריות
 יתמיד. בהן בולטים היהודיים כש׳השימות

 ועיתונאים, פוליטיקאים אותו תיארו כך
לקיאריירה. האינטי־שמיות את •שהפכו

 האנטי-ציוניות הקאריקטורות
ה הנוכלים, את הראו הראשונות

 מהגרים האלה והספסרים גנבים
ו שמה, פלסטינה רחוקה, לארץ

 מדינת־הכפסרים, את שם מקימים
 כורסה• כל־כולה שתחיה מדינה
רכתי.
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הזה. הסטראוטיפ נגד קוממיות י י הוד רבה במידה היתה ציונות !ץ

הרדי מן רק לברוח ירצו לא׳ הציונים
 עליהם. שאיימו הפיסיות הסכנות ומן פות
 את שליווה הבוז ימין להימלט גם רציו הם

מילדותו. היהודי
 מן •הזאת הנימה את שנוטל מי

 ממנה נוטל הציונית, ההיסטוריה
נישמתה. את

 צעיר כאיש בנקאי. היה המנוח אבי
 בנק. ישל כסוכן בבורסה, ימיו את ביילה
 בעיר־שדה ימשלו, בנק הקים מכו לאחר

 בניירות־ עסק בהו״ל ימיו כל גרמניות.
במטבעות. במיניות, ערך,

 הייתה בנעוריו, עוד לציוני, היה כאשר
 הזה, ההווי נגד רוחנית התקוממות זאת
 ה״גויים״ כעסקי־אוויר. שנראו עסקים נגד

הציו ׳בהם. סיפסרו היהודים נכסים, יצריו
 למצב קץ תשים נדמה, היה כך נות

 הלא- בעיני רק לא מביש — זה מבייש
 עצמם. היהודים בעיני גם אלא ״הודים,
 חלום רק ׳בלבו היה ארצה אבי בא■ כאשר
ל עוד לנגוע לא לעיבוד, לייצר, אחד:
לעו עוד לראות לא בנייתת־ערך, עולם

 לעצמו, הבטיח בורסה. של פניה את לם
וקיים.

 שיפרח?* את לקרוא אי־אפשר
 ״אלט־נוידנד״, הרצל, של עתידני

 הכיסופים מעומק להתרשם מכלי
ב הפוכה שתהיה יוצרת, לחברה

 האנטי־שמי הסטראוטיפ מן דיוק
המבזה.

■סיס עיל גדלנו בנעורינו, אנחנו, ואילו
 החברתית,״ הבירנדדה ״חפינת כמו מות
 איתן בסיס ליצור שביקשו תורות .על
התפארנו ואנישי־עבודה. עובדי־אדמח של

התג לקיבוץ. הלכנו כשלא גם בקיבוץ,
 החדשה בתעשייה שילינו, בחקלאות אינו

 במחתרת שהתגאיגו ׳לפגי רב זמן שלנו,
•שלנו. ובצבא׳ •שלנו

 אדולף ניסה 30ה־ שנות בסוף
ש כפי חיפה. בחוף לרדת אייבמן

 ■הישראלי, בכלא מכן לאחר העיד
 היהודים חיים איך להיווכח רצה

ש בטוח היה הוא בארץ־ישראל.
 העור את והיהודים ״פושטים בארץ

רעהו.״ ■מעל איש
כי נידמה הייה 50יו׳ה־ 40ר.־ בשנות אולם

ש כשם פיצצוית־מטבע, ■המשגר ■מטורף״
 הוא גרעיניות. פצצות משגרים עמיתיו

 כבסיס מדינת־ישיראל את בדימיונו רואה
המזנ יהודיים, ספסרים -של עולמי לצבא

 והמביאים ולבאהאמיה, לוואדוץ מבאן קים
ישראליים. בנקים -של לכספות כספם את

מופ חזיון במובן, זהו, ■מעשיית מבחינה
המצי עם ■כלום ולא לו אין מיסודו. רך

 מירי-קאטיושות הסובלת מדינה, •של אות
 ומחנות־פלי- כפרים בסיטונות והמפציצה

 המתכוננת מדינה גבולותיה; ■לאורך טים
הביל־ הבאה המיילחמה לקראת בקדחתנות

המאה* מראשית אנטי־ציונית קאריקטורה
 ■סטיראוטיפ נלד הרוחני. המאבק הוכרע

היש ה״צב׳ר״, •של הארכי־טיפוס — חדיש
 עובד־ מאכסודוס, בן־כינען ארי ראלי,

 הסופר־מאן איש־המעשה, הלוחם, האדמה,
היוצר.

המהפך. בא והנה
1■ 1■ ■

 ■פרידמן מ״לטון היהודי *טל דמיונו ^
לגמרי. ישונה חזיון קיים ■■1

ב מדינת-ישראל את רואה הוא
ת מדינה י ד ו ה  ״יהודית״ — י
 ה־ האנטי־שמי הסטראוטיפ על-פי

ישן.
 בינלאומי. פינאנסי מרכז — ישראל

 ההון העולם. כיל ספסרי של אדץ־הבירה
 יבוא אדצות־תביל מכל השחור היהודי

בשעריה.
 :מעודכנת תכנית־באזל מין

ה של לאומי כבית ארץ־ישראל
ה במישפט מובטח היהודי, הון

עמים.
 סטריינג׳לב ד״ר הוא פרידמן מילטיון
ה־ ״המדען טיפוס — כלכלית במהדורה

 כביר מוחותיה מטובי ושכמה תי־נמנעת,
 המ״לחמה־שלאחר־הבאה, בתיכנון עסוקים

 למדינה־ הולך ׳אינו כסף וזיו״שלאחר־מכן.
מילחסוית. שתי בין תמיד המצויה במצור,

 אחד יהודי אף הגיע לא למצדה
 ב־׳ או יווניים בטאלנטים שטיפסה

רומאיים. דינרים
ב מעניין ב״לבד המעשי הצד לא אך
הרוחני. תוכנו גם מעניין זה. חזון

אנטי חזון זהו דבר, של ביסודו
 כעם — ליהודים מייחס הוא שמי.

 הפינאג■ כשטח מייוחד כישרון —
ה את להשתית מבקש והוא סי,

ה בעיתון שהתפרסמה קאריקטורה *
ה בראשית קיקריקי, האנטי־שמי ווינאי
 פלסטינה״. ״אל :כתוב השלט על מאה.

 כתוב הראשון היהודי שבידי החרב על
 בכיסו מחזיק השלישי היהודי ״ציונות״.
 היהודי של בכיסו כהן״. כל־בו של ״מחירון
 כללי״, יהודי ״עלון הקרוי עיתון הרביעי
 על פאראפראזה היא לקאריקטורה הכותרת

 לך בראש, לך ״יענק׳לוך, גרמני: פיתגם
גדולים.״ מגפיים יש


