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!לצענק היא בה ׳ווו - המילולי הטרוריזם מול

החורש■ הגייס
 לא זה לא. בהחלט לצעוק. יפה א 6י

מנומס. •
 גננת כל הזולת. דברי את לשסע יפה לא
זאת. תגיד טובה

 אסור לצווח. אסור קול. להרים אסור
 לזעוק.
נכון. זה
 תמיד. נכון זה אין אבל
 לשתוק. אסור שבהם מצפים יש
להחריש. אסור

 ואינך עיניך, לנגד אדם נרצח כאשר
לפשע. שותף אתה — לעזרה צועק

 ויתומים, אלמנות לעיניך נגזלים כאשר
נבל. אתה — זועק אינך ואתה

 עמך ובשם מדינתך בשם נעשים כאשר
 מסמרי־שערות, מעשי־עוולה מעשי-עוולה

 את משייך אתה — ומחריש יושב ואתה
בני־הבליעל. אל עצמך

ב אתה כאלה, כרגעים י י ח  
לצעוק.
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ב הקיצונית הדוגמה את ניקח כה ך*

 הקיצונית שהיא משום דווקא יותר. י י
חובת־הצעקה. את מאירה היא ביותר,

 בפברו• היו הגרמני כרייכסטאג
לצעוק. שהעזו אנשים, 1933 אר

 כ־ היטלר אדולף נתמנה ינואר בסוף
ה נשרף פברואר בסוף ראש־הממשלה.

 האלה השבועות ארבעה במשך רייכסטאג.
 חרמן הגרמני הפרלמנט במליאת השתולל

 היט־ של יד-ימינו והמושחת, השמן גרינג
 שיגעון־ מוכה לשעבר, גיבור־מילחמה לר,

 אסרו שעמיתיו וערמומי, ברוטאלי גדלות,
ילד״. של ״שכל לו שיש עליו

 הרייכסטאג. על מוראו את הטיל גרינג
 הרוח, נושבת מניין חשו חברי־הבית רוב
הרי חברי־פרלמנט קומץ רק החרישו. והם
הזהירו. זעקו, קולם, את מו

 חייהם, את סיימו כאחד כולם
 וכ־ כמרתפי־העינויים מכן, לאחר

 ריכוז. מחנות־ה
 כגיבורו כיום לנו נראה מי
 כבוד על ש״שמר בנימוס, ששתק זה

 ובקול בעדינות שהתבטא הרייכסטאג״,
וצעק? שקם זה או — נמוך
 לנו נראה מי מכבדים? אנחנו מי את
נאמן? כפטריוט כיום

 קשיש, כגרמני כיום ניפגש אם
 חכר אז היה כי לנו יספר והוא

 כפניו נטיח לא האם הרייכסטאג,
״איפה :הנוראה השאלה את

ה היית? מ ת ל ק ת ץ״ ש

 האח- הרביעי ביום צעקתי אני ן, ך
הח לא קריאוודביניים. קראתי רון. •

 של הבלע דברי את שמעתי כאשר רשתי,
 על הפרועות התקפותיו את שרון, אריק

 שא־נו מי שכל טענתו את מחנה־השלום,
 בגדה- הפרובוקטיביות בהתנחלויות תומך

 שקרן, מורעל, מעוות, בוגד, הוא המערבית
אנטי־ציוני.

 ולעיני בגין, מנחם מר קם היום למחרת
 לפיד טומי של צופי־הטלוויזיה אלפי מאות
 וקרא המתוסכלים״ ״הצווחנים על דיבר

 אבנרי, אורי אמוראי, עדי של בשמותיהם
שריד. ויוסי פעיל מאיר

 בעוד ההיסטוריון יגיד מה ניחש גם הוא
 היסטוריון שאותו הבטיח הוא דורות. שני

 וישכח שרון, אריק של גבורותיו את יזכור
הצווחנים. את

 מר של העילאי הכיטחון לי אין
 יזכור מה לדעת מתיימר איני כגין.

שנים. מאה כעוד ההיסטוריון
 חוצה־התעלה. אריק את שיזכור יתכן

 של רב־הטבחים אריק, את שיזכור יתכן
 שרון אריק את יזכור שלא יתכן קיביה.
בכלל.

קומץ את דווקא שיזכור יתכן

 כשעה המשמיעים אנשי־השלום,
כ ארץ־ישראל, כשדות זו קשה
 של המחאה קול את וככנסת, רחוב

האחרת. ישראל
 אותי מטריד זה אין וגם יודע. איני
קולי. את הרמתי כך לשם לא זו. בשעה

 מהר שאוכל כדי קולי את הרמתי
להתכייש. מכלי כראי, להסתכל

 אות־כבוד - בכנסת הזאת מהומה ל*
הישראלי. לבית־הנבחרים היא י י

 ילדים־טובים-ירושלים, ופתאים, כסילים
 היכן בכנסת. הנימוסין אובדן נוכח מייבבים
 מדוע ליצלן? רחמנא התרבותי, הוויכוח

נמלצים? למונולוגים בשקט מקשיבים אין
 שכנפשנו מפני : התשוכה הנה
!הדכר
בכנסת נערכה לא שעבר הרביעי ביום

המתוסכ ה״צווחנים שלנו, עינינו לנגד
:עתיק ציווי עומד לים״,

 ולמען אחשה, לא ציון ״למען
אשקוט!״ לא ירושלים ולמען
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 הנימוס אבירי והפתאים, כסילים לץ

 עתה ממלאים הצרוף, הפרלמנטרי י י
ביותר. מסוכן תפקיד בעל־כורחם

 כעלה־ משמשים הם זאת, להבין מבלי
ה מיבצר על להתקפה וכחיל־עזר תאנה

הישראלית. דמוקרטיה מליצו של מסד־העשן כחפות
 כוחות-השח- עתה נערכים תיהם,

 על מכרעת להתקפה כמדינה רור
בית־הנכתרים.

 דומה בכנסת שרון אריק של הפרובוקציה
 זו גם זו באלון־מורה. שלו לפרובוקציה

הזה. ובמקום הזה בעיתוי במיקרה באו לא

בכנסת שרון אריק של נאומו בעת מתמוגג בגין
 כמה של יוזמתם פרי מפוברקת, ״סערה״

 פעם מדי המקשט הסוג מן רודפי־פירסום,
 מלי- פרצה הסערה העיתונים. כותרות את
 נבחרי הצדדים, משני חברי־הכנסת של בם

במדינה. היריבים המחנות
 מונחים כאן :ידעו אלה גם אלה

 דמותה עצם המאזניים, כפות על
מדינתנו. של וגורלה
בע הכובשת, הנחלנית, ישראל מכאן:

 מי את המגרשת האכזרית, הציונות לת
הנו את המנשלת לגרש, יכולה שהיא
 על המוחים את המדכאת מאדמתם, תרים

 הבולדוזר של השלמה ארץ־ישראל — כך
 וגוש־ שרון אריק של מדינתם והתת־מקלע,

אמונים.
ה אל שפניה האחרת, ישראל :ומכאן

 השני העם ועם הערבי העולם עם שלום
 השפוייה, הציונות בעלת זו, בארץ החי

לזו צדק והמעניקה לעצמה צדק התובעת
הכי מן הסולדת הדמוקרטית, ישראל לתה,
 ארץ- — בה הכרוכה השחיתות ומן בוש

מחנה־השלום. של מדינתו היפה, ישראל
 שתי בין הכרעה גורלית. הכרעה זוהי

 יהיו שבהן בתכלית, שונות מדינות־ישראל
 בין הכרעה בתכלית. שונים עמים שני

 מיטב ולפי ומדינת־שלום. מדינת־כיבוש
 לאומי עתיד בין הכרעה שלנו: הכרתנו

חורבן־בית־שלישי. ובין
 ש־ לו, איכפת לא זה ♦טכל מי
 — ,בפוליטיקה׳ מתעניין ״אינו

הני על ויתאכל כשקט יישכ-נא
ככנסת. מוסים

 את לסכל באה באלון־מורד, הפרובוקציה
 אנוור את לבודד נולדה, בטרם האוטונומיה
 אל הפלסטינים את ולדחוף אל־סאדאת

הידברות. של מעגל לכל מחוץ
 כדי כאה ככנסת הפרובוקציה

 לסתום כית־הנכחרים, את לשכור
האופוזיציה. את ולשתק פיו את

 מראים שבועות כמה מזה הגיוני. העיתוי
בבחי יובס הליכוד כי דעת־הקהל סקרי
וההת הכלכלית ההתמוטטות הבאות• רות

ה עם יחד מערכות־השילטון, של פרקות
 הורסים המתרחב, והפער הגוברת שחיתות

 הליכוד של האלקטורלית התשתית את
בפרט. תנועת־החרות ושל בכלל

הלי אנשי של העצמי הביטחון
התערער. כוד

 מחדש, בבחירתם בטוחים היו כה עד
 על שמח הציבור מאליו. מובן כבדבר
 נראה החדש המימשל המערך. נפילת
 אל- ואנוור קארטר ג׳ימי ורענן. צעיר

בגין. למען פעלו סאדאת
ליבר חזות ללבוש הליכוד המשיך לכן

הדמוקרטי. המישחק כללי לפי ולשחק לית
 המהפך חלף. זה עידן כי נראה

י ת י מ א התחיל. ה
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רשות כמנכ״ל לפיד טומי של ינויו
׳ למהפך. הראשון האות היה השידור "

 מישטר לעבר הראשון הצעד
ההשתל תמיד הוא טוטאליטרי

אמצעי־ה■ על הברוטאלית טות

 למצוא היה אי-אפשר תיקשורת.
מלפיד. יותר לכך מתאים אדם
 הצבת שיני מתהדקות שבועות כמה מזה

 עוררה הראשים עריפת ברשות־ד,שידור.
 הוא העיקר העיקר. בה לא אך רעש,

 הדיווח של מהותי אך הדרגתי בשינוי
 הגס. החזותי השקר בטלוויזיה. האקטואלי

 במליאת־הכנסת. הסערה על בדיווח ששלט
לכך. אופייני סממן היה

ה היא הפרלמנט על ההתקפה
המציאות. מחוייב היטני, צעד

 עב- אליו שואף הליכוד אשר המישטר,
 עצמאי, פרלמנט לסבול יכול אינו ׳שיו,
 רם. בקול ביקורת המותחת אופוזיציה ובו

והעיתונות. הרדיו ובאוזני המצלמה לעיני
 לחנות־החר- הוכנס לפיד שהשור אחרי

 שרון השור הוכנס הטלוויזיה, של סינה
הכנסת. של לחנות־החרסינה

 מוכנת המטרה המיקרים, כשני
להרוס. :מאליה
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 עתה נערכת הכנסת עול התקפה ך•

כיוונים. משני י ׳י
 כצכיעות משתמש האחד הכיוון

 הכנסת על לשפוך כדי המתחסדת,
וזוהמה. כוז של קיתונות
 כלילת־הש- מלהיות מאד רחוקה הכנסת

חריף מבקר לה שאין לי נדמה למות.
 אלפי מאות ונאמתי כתבתי ממני., ועיקבי
וליקוייה. פגמיה על מילים

 עתה, הנערכת ההתקפה, אך
 היא ליקויים. לתיקון מכוונת אינה

הכנסת. של פיה לסתימת נועדה
 עזות־מצח הוי — מנוצלות כך לשם
הליכוד של פרשות־השחיתות — צינית!
שמו פרשת רכטמן, שמואל פרשת עצמו.

 ותומכו בגין מנחם של חסותו בן פלאטו, אל
 — המיפלגות מימון פרשת ההצבעות, בכל
הכנסת. נגד תחמושת הפכו אלה כל

שמו כמובן. עומד מסע־התועבה בראש
בחסי לפגיעה הצעה הגיש הוא תמיר. אל

 בכנסת לרוב שתאפשר חברי־הכנסת, נות
המטרידים. הח״כים את לצמיתות לסלק

 תרומתו את הוסיף הכנסת יושב־ראש
 את לסתום ההצעה העלאת על-ידי למסע

 קרי־ לקרוא מהם ולמנוע חברי־הכנסת סי
אות־ביניים.

הכנ ״כבוד למען נעשה הכל
הכנ תהיה המסע, יצליח אם סת״.

 הרייכסטאג, כמו מנומסת סת
 העליון, הסוכייט כמו ממושמעת

 ניקא־ של הפרלמנט כמו שקטה
ראגואה.
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שני כיוון ו?"  זה הוא ההתקפה של ה

שרון. אריק של בסיגנונו שהתגלה י י
 המוכר המילולי, הטרוריזם סיגנון זהו
 כל אחרות. בארצות דומים ממצבים היטב

 מוגדר לשילטון נכנע שאינו חבר־הכנסת
ביקו כל החמישי״. ״הגיס כאיש כ״בוגד״,

 נישמת של ״להרעיל״ כניסיון מוגדרת רת
 כ- מוגדרת אחרת השקפה כל האומה.

״מעוותת״.
 בוגדים מאליה. מוכנת המסקנה

 מרעילי־נשמה לכלוא. או להרוג יש
 לאשפז יש מעוותים להשתיק. יש

לחולי-נפש. כמוסדות
 ה־ ההסתערות של הפנימי ההיגיון זהו

להפ בא הוא הפרלמנט. על טוטאליטרית
 הכנסת את להפוך הפה, את לסתום חיד,

ברו שילטון בידי צייתנית חותמת־גומי
 ההשגחה כשליח עצמו את הרואה טאלי,

הלאומי. והגורל העליונה

 ישיבה באותה מפחיד משהו יה ך*
ו הכנסת. של י י ה ש י מפחיד. מ

 היה זה שרון. אריק היה לא זה
כגין. מנחם
 לשמע מנחת, והתמוגג במקומו ישב הוא
 ולמחרת ממשלתו. חבר של הנאצה דברי
אהבה. של בלהט עליו הגן היום

 הייד. ומיסטר ג׳קיל ד״ר הוא בגין מנחם
 סיים השלום, מביא ג׳יקל, ד״ר כי נראה

 והמוכר, הוותיק הייד, מיסטר תפקידו. את
 המכהן האיש של בנפשו מחדש משתלט

 כראש־הממשלה. כיום
מפחיד. כאמת וזה


