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האמונה חוסר המחשבה, תלישות הנפש, עקמומיות הכפוף, ההחלטה, לנחישות הרוח, לאיתנות הקומה, לזקיפות לב שימו
השאלה• סימני של והאנארכיה הגו לעומת — הקריאה סימני של ולסדר לחוק האמונה, לשורשיות

העם אוייב - השאלה סימן
 קשה, חיצוני ובמאבק שדויד. ישראל מדעת

 זהו מעודה. כלשהי מדעה שידעה ב־זותר הקשה
 אנטישמיות יחדור יבולו, העולם כל חובר שבו מאבק

 זדוהודים מדינת נגד מוסלמי, בדלק ומונע •נוצרות
הקטנה.
 פנימה הארץ בתוך גם מתנהלים עת שבאותה אלא
 תכליתם שסל ומשונים, שונים קטנוניים מאבקים
האכזר. העולם בפני עמידתנו כוח את להחליש
 מילתמה אלא אעם מאבקים של אלד, סוגים שני
קיומנו. עצם הרס — אחת שמטרתה אחת ■כוללת

 הזאת במלחמה הנלחמים כל של המשותף ותנשק
 סימן אלא אעו ילה, ומחוצה ישראל בתוך נגדנו,

 בסימני הרף •ללא אותנו מפגיזים מבחוץ השאילה.
 סימני העת כל לנו טומנים ומבפנים אין־סוף, שאלה
אין־ספור. שאלה

? התנחלויות למת :אותנו שואלים מבחוץ
 ומבפנים ? זץ,פלשתינאים״ איפה ן ״שטחים״ מדוע

 ־ערך־ ״מס מחוע ? הלירה ניוד למה אותנו שואלים
 סימני יוחכל־הכל — ? ה״שיוו״ון״ איפה ? מוסף״
להשמדתנו. בדרך שאלה

 במלוא העם אוייב כן, על הוא, השאלה סימן
את מסכן הסובייטי הנשק לא המילה. משמעות

 סימן — חיינו על מאיים הערבי הנפט לא קיומנו,
לכלותנו. עלינו העומד הוא השאלה

 נגדו ׳לצאת ועלינו אויבנו, הוא השאלה סימן
 ה־ בכל האמצעים, בכל כוללת, הורמה למילחמת־

הכוח. בכל הדתות,
 בגין, מנחם מר ׳הממשלה, ראש לכן עושה יפה
 שבעצם לשאלות, בטלוויזיה לענות מסרב כשהוא

 היישר ומדבר ישראל, אויבי הען שבהן השאלה סימן
מעודדים. קריאה בסימני •האומה אל

 כל יאת מקיוחבנו לבער הלאומית ׳חובתנו כי
ל ׳ולהחליפם ׳והמערערים המעורערים השאלה סימני
ומזקיפים. זקופים קריאה בסימני אלתר

ה ה׳ להיות צריכה ולביטול להחלפה וראשונה
 ולווה הקדוש, אלוהנו השם, ששם ייתכן ילא שאלה.
 עצמו השם שם את למחוק החפץ שאלה יסומן □אותו

אלוהים. אדמת מעל
ה הידעמז ״השמעת? יותר לומר אין ■לכן

!״.ראית !ידעת !״שמעת אלא ?״, ראית
השורש. מן לעקור יש ״מד,״ הזוועה מילת את גם

 לא ״נעשה!״ אלא ונעשה?״, ״מה יותר נשאל לא
 ״מד, ילא !״״נשמע נכריז אלא ?״, נישמע ״מה נד,דהר
. !״וונשמע ״נעשה אלא ?״ נשמע יומה נעשה ן או בג

״למה במקום !״״כסה נאמר ? ,*למה״ ובמקום

 !״״עכשיו אם כי ?״ ״׳אימתי ילא !״ולא ״כסה — ?״ לא
 ?״ ״מאימתי לא !״״׳לנצח אלא ?״ מתי ״עד עוד לא
 ״איד?״ לשאול !במקום המסבים!״ ״מימי אם כי

 ״במפתיע!״ — ״׳כיצד?״ במקש ״היטב!״ נאמר
 נשאל לא ״הרבה!״ נכריז ״כמה?״ לשאול במקום

״בש נערער לא !״״אנטישמיות נכריז כי ״מדוע?״
״להי נהסס לא !״ילדינו ״למען הכיל כי ?״ מה ביל
!״״לניצחון נתקדם ■אם יכי ?״ כן

 להיגרר לא — היום־יום בחיי לדבר צריך כך
 מעורפלים. שאלה סימני של והמפתה הקלה לדרך
 קריאה סימני של והקשה האמיתית ללכת!בדרך אלא

בתרים.
 קודם להתחיל חייבת זו זקופה ציונית גישה אבל

בחוניוך. כל
השאלה. סימן את הספר מבתי !כליל להוצוא יש

 מיבחנים לא ״.1 + 1 = ״! אלא ״1 + 1 = ״? לא
 מיבחנים אלא שאלה, וסימני וחידות שאלות של
קריאה• וסימני ואמונה עובדות של

 לעבור •ביכולתו הוא עמנו של ■הגדול מיבחנו כי
 הקריאה סימן עבר אל כפוף־הגו השאלה מסימן
 לנצח נצחים! לנצח לנצח! לניצחון! — הזקוף

 לנצח .הניצחון! לנצח ינצח! ■לניצחון נצהונות!
אמן! !ניצחי־נצחונות

ה תק11 ח - ה ח - ה ם ח ל ו ע ה ה עתק ו ״ צ - ה ״ צ - ה ״ צ

לק״ם ו נמשי ד״ו:
3ה־ הו״ו עם יחסים

— אחרונות״ ״ידיעות כתב רייבר, שמואל מאת —
 אותה ניטוש ומדוע ידידתנו, תמיד היתה הנדולה ״גרמניה

 שר־החוץ, אתמול אמר — רוזוולט?״ הנשיא של עמדתו בשל
אוני ראשי כמה עם במישרד־החוץ שקיים בפגישה דיין, משה

מארה״ב. ברסיטאות
 יחסי מושתתים דיין, לדיברי

פעו על השלישי הרייך עם ישתאל
 ״על מתבצע והסל החוק, לפי לה

 ישראל כי הבטיח דיין השולחן״.
 עם טובים יחסים ■לקיים תמשיך
משום בכך יהיה לא עוד סל גרמניה

הבין־לאומי. החוק הפרת
 מי רוזוולט של מעניינו זד, ,!אין

 ״איננו — דיין אמר — ידידינו״
או הגזע, ובמדיניות אומנם תומכים

בפולי ■לעסוק מענייננו יזה אין לם
אחרות.״ וארצות של הפנימית טיקה
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החדש. שהמנכ״ל, ייתכן׳ 1 גדולים תשלומים לאים

 לקיים נמשיך דייו:
ודאי׳ב עס יחסים

 — אחרונות״ ״ידיעות פתב רייכר, גדעץ מאת —
 ניכוש ומדוע ידידתנו, תמיד היתה ״דרום־אפריקה

 אתמול אמר — ?״ קרמר הנשיא של עמדתו בשל אותה
 עם במשרד־ההוץ שקיים כפגישה דיין, משה שר־החוץ,

מארד,״ב. אוניברסיטאות ראשי כמה

*י-ז-י

יח מושתתים דיין, לדברי
אפרי דרום עם ישראל סי
ו החוק, לפי פעולה על קה

 השולחן״. *על מתבצע הכל
תמ ישראל כי הבטיח, דיין
 עם טובים יחסים לקיים שיך

 לא עוד כל אפריקה דרום
ה הפרת משום בכך יהיה

הבין־לאומי. חוק
 קר- של מעניינו זה ״אין

 אמר — ידידינו״ מי טר
אמ תומכים ״איננו — דיין

 האפרטהייד. במדיניות נם
לע מענייננו זה אין אולם
 הפנימית בפוליטיקה . סוק•
אחרות״. ארצות של
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