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 לו אמות׳ חביבי,
חביבי בגין, וק ־
חביבי. רק!בגין, — לד .אמדתי חביבי,

 רק קצר, הערבים את יחזיק בגין רק
 דבר, ושום על להם יוותר לא הוא !בגין.

 אדוני, אנחנו. ׳להם!מי יראה והוא חביבי,
 של חאימא את לקרוע מסוגל !בגין רק
 כלום, להם יוותר לא הוא הערבים. יכל

 אצלו. יקבלו ילא הם .סנטימטר שום
 הם חביבי, — מלחמה רוצים הם ׳ואם

 שייצא כזאת, מלחמה ׳בגין אצל יקבלו
 אמרתי חביזבי, החורים. מכל מיץ להם

חיבובי. בגין, רק — לך

-¥ ־

חביבי. בגין, רק — ילך ׳אמרתי חביבי,
 השטחים כיל את יחזיק גם !בגין רק
 יבינו עכשיו הערבים שלום. יעשה וגם
 ■לכל יסכימו והם עסק להם ■יש מי עם

 בגין רק וסיכומו. הם דבר לכל דיבר,
 את גם ובוא !בגין רק לזה, אותם יביא

 חיבובי, השילום. יכל אית ׳וגם השטיחים יכל
חביבי. בגין, רק — לך אמרתי

¥
חביבי. ריק.בגין, — ילך אמרתי חביבי,

 זה לגליון
 מצורף

 ענק פוסטר
 בגין של

א׳ חלק

 יאחד אף השלום. את יבוא ׳בגין רק
 רק והשלום. את להביא יכול לא אחר
 אמרתי חביבי, השלום. את יביא כגין

חביבי. ׳בגין, רק — לך

חביבי. בגין, רק — לך אמרתי חביבי,
 השטחים כל על לוותר מסוגל בגין רק

 יבוא ובגין ירק אדוני, שילום. בשביל
 לוותר מוכן ׳בגין רק כי חשלום, את

 מוכן שילום ׳בשביל הוא שילום. בשביל
 הוא חביבי, הוא, רק הכיל, לעשות

 רק — ילך אמרתי חביבי, גדול. יאייש
׳חביבי. בגין,

 חביבי. בגין, רק — ילך אמרתי חביבי,
 — עושה הוא מה לי איכפת לא ■אני

 אוטוגומיה־שמוטו־ ,מוותר ילא מוותר,
 נכון. זה עושה שהוא מה — נומיה

 חיבובי, ידבר, ישום ילי איכפת לא אני
 שהוא מה ייודע בגין רק בגין. רק

 בגין, רק — לך אמדתי חביבי, עדשה.
חביבי.

ניב קובי

בריבוע
מדב הצבועים שמנהיגי־ערב אומרים תמיד היינו המהפכים, לפני פעם,

החסו שמנהיגינו בעוד ;לעולם אחד וקול לעמם אחד קול — קולות בשני רים
לעולם. והן לעמם הן בלבד, אחד בקול מדברים דים

 שמדברים הם הצבועים שמגהיגי־ערב מסתבר המהפכים, אחרי עכשיו,
 — קולות בשני מדברים החסודים מנהיגינו בעוד ולעולם; לעמם אחד בקול
לעולם. ואחד לעמם אחד

— בריבוע״ ״תשע הטלוויזיה בתוכנית ושושיק אריק כמו בערך ניראה וזה
: ה ל א __ ? ארץ־ישראל״ לערביי ״אוטונומיה זה מי או זה מה ש

: ק י ש ו ש ־ ם ח נ של הוא ביוונית אוטונומיה המילה פירוש (לעולם) מ
 בשלטון מעולם זכו לא ארץ־ישראל ערביי ,סלף־רול׳. באנגלית או עצמי, טון

 האנגלים, אחר־כך התורכים, בתחילה — זר שלטון תחת היו תמיד הם עצמי.
 הוא צבא של תפקידו ישראלי. צבאי שלטון תחת ולבסוף הירדנים אחר־כך

 בפעם להם תתן ארץ־ישראל לערביי האוטונומיה תוכנית לשלוט. ולא להגן
 שלטון רחבה, אוטונומיה של במסגרת הגדרה־עצמית, בהיסטוריה הראשונה

המילה. מובן במלוא ומוחלט מלא עצמי
 לא זה ״אוטונומיה״ שטויות. זה נכון, לא זה (לעם) :ק י ר א ־ ם ח נ מ

 ארץ־ישראל ערביי עירוני. מוניציפאלי, שלטון ופירושה בלטינית אלא ביוונית
 את ינהלו בסך־הכל הם לכך. יזכו לא עכשיו וגם בעצמאות, מעולם זכו לא
לש ימשיך צה״ל זה. וזהו עצמם של והתקשורת הביוב התרבות, החינוך, חיי
 אלמנט ללא — ביותר מוגבלת אוטונומיה תהיה וזוהי האוטונומיה, באזור לוט

עצמאית. יישות או עצמית הגדרה־ של כלשהו
 — משקר ומי האמת את אומר משניהם מי זה לנחש שנותר מה עכשיו

1 מנחם־אריק או מנחם־שושיק

אוטונומיה


