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 לא זה חדש. לא הוא עכשיו לכתוב הולך שאני מה כל
 פירסומאי שום גם לי אין האחרונה. הצעקה לא וגם אופנתי

 עליז ג׳ינגל או מבריק גימיק איזה לי שימציא מתוחכם
 הוא עכשיו לכתוב הולד שאני מה כל המכירות. את לקדם

 תמכור ולד האדם. בני כמו כמעט ומיושן ישן ומיושן, ישן
קווינס. ששותה הג׳ינס בדור אנושי משהו

 ושוב שוב כי ? הזה הזקן ביושן נזכרתי בכלל למה
 יש איתם. לעשות ומה השטחים בעיית על מדברים כולם

 להחזיק אין או יש אם ויכוח בעיתונים, קראתי ככה אפילו,
מהשט גדול בחלק מהשטחים, ניכר בחלק השטחים, בכל
 השטחים, של קטן בחלק השטחים, של בינוני בחלק חים,

 בכלל לוותר אין או יש ואולי השטחים, של מיזערי בחלק
 קווה־ (קווה־ שטחים שטחים, שטחים, שטחים, שטחים, כנ״ל.
שטחים.׳). עוד קווה,

 האדם. בני עניין והוא המיושן הזה העניין נכנס וכאן
יודע אני אדם. בני גרים מדובר, שבהם האלו, בשטחים

 נורא), לא זה אבל ביחד: כולם (ועכשיו נעים לא שזה
לעשות? מה אבל

 איתם ולעשות שמות מיני בכל לקרוא אפשר לשטחים
 ׳בני־אדם יעם אבל תבאר, על חופשי ספקולציות מיני סל
קשה. יותר קצת זה

ושומרון, יהודה או משוחררים, לקרוא אפשר לשטחים
 בני כי יעזור. לא זה אבל ודני. צביקה או ויצחק, יוסף או

 ושומרון, יהודה לא והם משוחררים, לא הם שם שגרים האדם
ודני. צביקה לא וגם ויצחק יוסף ולא

 כיבוש, שלטון תחת נמצאים בשטחים הגרים האדם בני
 ודני) וצביקה ויצחק ויוסף ושומרון (יהודה כולנו ואנחנו

הכובשים.
 לא מתוחכם פירסומאי שום של מילים משחקי ושום

חלק הם ושומרון ״יהודה כמו עליז ג׳ינגל כי כאן. יעזור

 כמו בדיוק ואמיתי נכון הוא ישראל״, ממדינת ניפרד בלתי
צמא״. להיות כיף קינלי ״עם המבריקה הסיסמה

׳־?מ
 בישראל שאין — ישן דבר עוד להזכיר המקום אולי וזה

 שום בישראל ושאין ביטוי חופש בישראל ושאין דמוקרטיה
 בתור עצמנו על מוכרים שאנחנו היפים הדברים מכל דבר

 את יש מהאוכלוסיה שליש לשני נכון, לייצוא. גימיקים
 מכל דבר שום אין אחד לשליש ורק האלו, הדברים כל

 כל את יש לרוב ואם רוב. זה שליש ושני האלו. הדברים
 דמוקרטיה כידוע, זה, הרי זכויות בכלל אין ולמיעוט הזכויות

 לא (זה הנאצית גרמניה גם הזה הקריטריון ולפי מופלאה.
 רגע רגע, נורא). לא (זה נפלאה דמוקרטיה היתה נעים)

?). טוב יותר (וברוסיה י היהודי המיעוט עם ומה

 חופש איזה י המשוחררים בשטחים יש דמוקרטיה איזה
 חיים איך יודעים כולנו בכלל, ? ושומרון ביהודה יש ביטוי

 מבקשים (אנשים פריז או ניו־יורק מרסיי, בלונדון, אנשים
 או ג׳נין רמאללה, בשכם, אנשים חיים איך אך מכבי!),
? ירושלים

ניו־ מרסיי, מלונדון, עיתונים לכאן מגיעים לפעמים
 אנשים חיים איך על קצת כתוב שם ודווקא פריז, או יורק

 נשים ילדים, בלילה מוציאים איך כתוב שם בשטחים.
התעמ להם ועושים בגין), על האהוב בג׳ינגל (כמו וזקנים

 של ארוך שיער מקצצים איך כתוב שם המושל, בחצר לות
 אצלכם, גם ״אבל אחד נער (וכשאומר במזמרה נערים

 המשחרר לו עונה ארוך,״ שיער עם נערים יש היהודים,
 איך כתוב שם בני־אדם!״), לא אתם אבל ״כן, המזמר
 בית־ספר כיתות לתוך עשן רימוני השיחרור כוחות זורקים
 נכנסים איך מספרים שם החלונות, מן קופצים ונערים

 בגלל החלונות כל את בו ושוברים ילדים לגן המשחררים
 שקרים מיני כל מספרים שם בחוץ, מונח צמיג ראו שהם

מהם. לשמוע בכלל רוצים לא שאנחנו
ניפלא, ופה בסדר ופה טוב, ופה דמוקרטיה, פה כי

 לא עובדות. עם האידיליה את לנו יהרוס לא אחד ואף
עובדות. עם יעבדו לא עלינו חביבי,

 ״חריגים״ צילמה שהיא בגלל עיתונאית עוצרים פה
 פה, עליהם, לכתוב התכוונה או רצתה שהיא ובגלל כאלה,

 ישראל, ממדינת נפרד בלתי חלק שהם ושומרון, ביהודה
ביצים. ביצים, בביצים, היחידה הדמוקרטיה שהיא

 הביצים את לבלבל יהיה אפשר עוד זמן כמה ובאמת,
היוצרות? עם

 לחיות, זכות לכם שיש הושב דווקא אני אבל תתפלאו,
 יש למדינה זכות ושגם עצמית להגדרה זכות לכם ושיש
 שתגרמו אלו הם אתם דווקא יותר, עוד תתפלאו אבל, לכם.

 עצמית, להגדרה זכותכם ואת למדינה, זכותכם את שתאבדו
לחיות. זכותכם את גם ואולי

 כל על כולם, על להימאס מתחילים אתם כי למה?
העולם.
 ״אויבי (כולל כללי עולמי קונצנזוס יש היום עד אם
 כמדינה קיום זכות לכם שיש ישראל״) ושונאי ועוכרי

 הזה הקונצנזוס מתחיל שהיום הרי ,67 בגבולות עצמאית
 ומוקירי וידידי ״אוהבי אצל (ודווקא ולהתערער להיסדק

 לו יש באמת מי עם להבין העולם מתחיל היום ישראל״).
 רודזיה, כעוד בעולם אותנו להציג מתחילים היום עסק.

 זכות לה שאין מדינה הנאצית,כעוד וגרמניה דרום־אפריקה
 עם מטופשת כמדינה אותנו מציגים לא כבר בכלל. קיום

 עם איומה כמדינה אותנו מציגים היום איומות. בעיות
הלגיטי את שאיבדה מדינה עוד אנחנו מטופשות. בעיות
 מדינה עוד אנחנו הפקר, שדמה מדינה עוד אנחנו מיות,

לעזאזל. ללכת שיכולה
 לכם שתהיה רוצה דווקא אני אמרתי, שכבר כמו אז
 אני אז — שלא מתעקשים דווקא אתם אם אבל מדינה,

? בעצם לי איכפת מה

 זה לגליון
מצורפת
תמונה

ת תי אמנו
מרהיבה

דיין
בוכה

 אותה דרוש
העיתונים ממונו
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