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 דיבר לא בגין

הבוער, הסגה ממיר
היכה לא והפרק

 מברך. עצמו את ומצא לקלל יצא בילעם
 כדי לדמשק, יצא מתרשיש שאול הרב
 בדרך מנצרת. ישוע של תורתו נגד להטיף

 לפאול שמו את שינה ברק, על־ידי הוכה
הנצרות. של העיקרי המטיף והפך

 מארצוודהברית, יהודיים עסקנים ששה
 באו ועדת־הנשיאים, ראש מן, טד בהנהגת
 מפני בגין מנחם את להזהיר כדי לישראל

 זעם את המעוררות ההתנחלויות, המשך
 הפכו שעות, 24 תוך ארצות־הברית. יהודי
ההתנחלויות. חסידי

 היכר, לא ברק שום וכפור. קאריירה
 להם באה לא התגלות שום וחבריו. מן את
 אליהם דיבר לא בגין מנחם השמיים. מן

בוער. סנה מתוך
שום :לגמרי שונה הוא התעלומה פיתרון

 של העצום הרוב היהודיים. בחיים חלק
 משתתפים אינם כלל ארצות־הברית יהודי

 מוכנים הם אין הקהילות. בחיי בפועל
 שמא ישראל, מדיניות נגד קול להרים
האנטי עם אחד במחנה עצמם את ימצאו
 מעדיפים הם לכן והניאו־נאצים. שמים

ולפרוש. — לשתוק
ו צייתני יהודי מימסד הוא שנותר מה
בירו לראש־הממשלה לדגל העולה מנוון,
 אל לרגל עלה בגטו שהיהודון כשם שלים

ש מבחילה, גלותיות של צורה — הפריץ
 לראות ישראל אזרחי יכלו לה חיה דוגמה

שלהם. הטלוויזיה אקרני מעל השבוע

הפגנות
□ ישעיהו יהושע במקו

 הגדולה ההצלחה זוהי
 הוא שרון; אריק של

 פמילגסקי יזהר את הפיא
עכשיו״ ד״שדוב

מחנה־ את לאחד יכול אחד אדם ,רק

עכשיו״ ״שלום בהפגנת שלטים
שיקרת?״ וגם — ״הוצחת

עכשיו ״שלום הפגנת
— שמן ״אריק

המוסיאון ברחפת ״
השלום״ עריק

 להמשיך יכול אינו יהודי־אמריקאי עסקן
עס או קאריירה לעשות בתפקידו, ולכהן
 ממשלת־ אם רווחים, או כבוד לצבור קים,

בכך. רוצה אינה ישראל
 היהודים מיליון שלושת תלויים לכאורה,

 בארצות־ היהודים מיליון בששה בישראל
מח את למלא כדי להם התורמים הברית,

כוז הם האלה שהמיספרים גם מה סורם.
 לארצות־ היגר עשירי ישראלי כל : בים

 הוא אמריקאיים יהודים 20מ־ ואחד הברית,
לשעבר. ישראלי

 ממשלת־ לגמרי. שונים יחסי־הכוחות אך
 המאורגן היהודי בציבור שלטת ישראל

 כשם ללא־מצרים, שילטון בארצות־הברית
 בימי שלטה, ברית־המועצות שממשלת
 ד,מיפ־ בכל ללא־מצרים שילטון סטאלין,

בעולם. הקומוניסטיות לגות
 הישראלית השגרירות העליון. הנציב
הצי המערכת כל על חולשת בוושינגטון

טל רמז בארצות־הברית. היהודית בורית
השג מבניין ישראלי פקיד של קטן, פוני

 בקהילה מהפכה לחולל כדי בו די רירות,
הו בסן־פראנציסקו. או בבוסטון היהודית

 כל לביטול מביאה השגרירות של ראה
אירוע. כל לאירגון או אסיפה,
 רבים: אמצעים לשגרירות יש כך לשם

 האדירים, וכספיה היהודית הסוכנות
 שהיא בני־ברית, של השמצות נגד הלי־גה
 של וצבא יהודית, פדרלית בולשת מעין

 מעולם שלט לא עליון נציב שום עסקנים.
שו ישראל ששגריר כפי בריטית במושבה

ארצות־הברית. ביהודי לט
 הן דרכי־הענישה מבחילה. גלותיות

 מתארגן — מודד עסקן ומוחצות. יעילות
 המרים איש־עסקים מודח. והוא מרד׳ נגדו
 חרם עליו מוטל — המימסד נגד קולו את

מנודה. והוא מיידי, כלכלי
:כאלה באמצעים צורך כל אין לרוב אך

מלקחת חדל פשוט זו, במציאות שמואס מי

 בקורת־ העיר שרון!״ אריק וזהו השלום,
שלום־עכשיו. מפעילי אחד רוח

 יזהר״) (״ס. יזהר והמחנך הסופר זה היה
סמילנסקי.

 פעיל יזהר היה לא רבות שנים מזה
 כח״כ לכנסת נבחר 1965ב־ בפוליטיקה.

 זמן־מה, כעבור התפטר אך רפ״י, מטעם
 בארצות־הברית. לשנת־שבתון יצא כאשר

 חירבת למחבר קרה ״מה :רבים שאלו מאז
 שותק?״ הוא מדוע חיזעה?

 בעצמו. השבוע יזהר נתן התשובה את
 ליונת־הענק, מתחת הבמה, על עמד הוא

בו בדברים המפגינים המוני את ושילהב
 ממשלת את להפיל קריאתו: עיקר טים.

הליכוד.
יויד־הספריס, בגלל עצמאי. דמיון

ב ההפגנה את לערוך המארגנים נאלצו
 את מלהכיל צרה שהיתר, המוסיאון, רחבת

דיברה לפיד טומי של הטלוויזיה הבאים.
)42 בעמוד (המשך

בתל־אביב, מלכי־ישראל בכיכר המתקיים הבמה. על עמדה לטענתו החיה ההוכחה

שרון דארילן מכתב
שלום. — הכל למרות אריק,
 צינור מניחים זה שברגע מאד ייתכן
 ביהודה. כביש מטר עוד וסוללים בשומרון

 ברגע כי כעת. מתרחש זה רק לא אבל
 קריית- את מישפחה עוד עוזבת זה

 מתון פלסטיני מגיע זה ברגע שמונה;
 ב* לדבר; מי עם שאין למסקנה נוסף

 מחליט מתלבט עורד־עיתון ארצות״הברית
מת וכאן ;לסיפוח ישראל שפני סופית
 שב- ,נוספים צעירים של התחושה חזקת

 ויברא״ למען ימותו הם הבאה מילחמה
עמם. הגנת על ולא ציות״משיחיות

 אספר עצמו, אצל קרוב שאדם מאחר
 יום־כיפור במילחמת אישי. דבר־מה לך

 כשביקרת, אוגדתך. חיילי על נמניתי
 ב״בית- המילחמה, סיום אחרי חודש

 אמרת בבאר-שבע, סורוקח״ ע״ש החולים
 :אותי מכנה אתה היום ״גיבור״. שאני לי

חמישי״. ״גייס
 ב- נפגע. שאני חלילה, תחשוב, שלא

 איש״ארץ־ישראל״הש- שבה מדינת־מהפן,
כפט נחשב הגנבים, גדול שהוא למה,
 משלם־מי- ישר-דרך, אזרח ואילו ריוט,
 התוטד אן לוחמת, ביחידה המשרת סיס,

כ נחשב הפלסטינית, חבעייה בפיתרון
 התארים משני לאחד אף אין — בוגד

מפין. באים שחם עוד מה חשיבות.
התורנית, בבת-עינן המערבית, הגדה

 אסור, כזו. שתהיה ואסור שלנו, תהיה לא
 הופכת בגדה ישראלית ששליטה מפני
מה ודו״דתית לדו-לאומית מדינתנו את
נחמתי כאן — והיא ביותר. המסוכן סוג

 כוח לנו שאין משום שלנו, תהיה לא —
 הדולרים, בה. להחזיק וכלכלי פוליטי

 הוויסקי כמו חוותך, את רכשת שבעזרתם
 והתותחים הטנקים כמו שותה, שאתה

 מ- הישר כולם באים פיקודן, תחת שהיו
 אותך המאכילה היד ארצות־הברית.

נוס דברים לן לעשות כידוע, מסוגלת,
ה המימשל נגד שלך קריאות־התגר פים.

ב ילד של להתגרות משולות אמריקאי
 אצל חודשיים. דמי״כיס לו הנותן אביו,

 קאר- אצל ;מהולל״ ״גיבור :אתה בגין
פופאיי. :אתה טר

 מגלה שלו בביוגראפיה עיון — בגין
 בן, רואה — מלחמה ראה לא שמעודו
 ב- שעוצב מודל שלו, הפטריוטי האליבי
ואכזר״. נדיב ״גאון, :בית״ר הימנון

 ניתן אכזר על ן נדיב איפה ז גאון איזה
 ילמדו מתנבא, הוא רבות, שנים להתפשר.

ב ו ילמדו מה שרון• אריק הגיבור על
ההיס מחליפו אתה תוצג? הקשר איזה
 אלעזר גם יוחנן-איש״גוש־חלב. של טורי

 זאת, ובכל כגיבור. כאן מתוייק בן־יאיר
המת. הארי מן החי הכלב טוב

 פיסגת על איתן למות רוצה לא אני
הת על למחשבה נחרד אני אלון־מורה•

 אם גם שלם, עם של קולקטיבית אבדות
 ולקחי הואיל הקדושה• ארץ־ישראל בלב

ב יש — עימנו שמורים בית־שני נפילת
דומה. מחווייה להימנע כיצד מדרין ידינו

ל נטלת בהווה, ושר במיל., אלוף
ציוני. מגדיר נוסף: תפקיד עצמן

ה עם בן-גוריון דויד שקיים בשיחה

 ,1934ב־ עבד-אל-האדי, עוני הערבי מנהיג
תג שהציונות רוצה ״אינני אמר: הוא
 ילד חשבון על אפילו עצמה את שים
אחד!״ ערבי

ה ״כמות את עברנו הנסיבות בכורח
 ושכמותן אתה אבל הזו. חסימה״
 יל מיליוני חשבון על ציונות״ ״עושים

 מקבלת שבו המיקרה זהו ערבים. דים
מייוחדת. משמעות הכמות

 בחדרי אותן מכנים האמריקאים
 שזה לא ישראל״. של ״קאד׳פי חדרים:

 משוגעים של בעולם משוגע להיות רע
 יכולים אנחנו אם רק היא השאלה —

 הזה• הלוכסוס את לעצמנו להרשות
 הפוליטיו תפישתן : אריק תקשיב, אז

 עי ישיר איום מהווים בשטח ומעשין
 אלחב מחנה-השלום, עם יחד לכן, חיי.
!חאוייב אתה אבל מצטער, אני בן.

עכשיו שלום
אכר!מוביץ אמנו!

 ו מישפטן הוא זו רשימה כותב •1
 יוה״! במילחמת המישמר״. ״על עיתונאי

בצל״ש. וזכה קשה נפצע
39 2181 הזה העולם


