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 זה עתיק פסוק —
חדשה משמעות מקבר

 מכל 1980 ליל־הסדר נשתנה מה
? לילות־הסדר

 בני־ היו לילות־הסדר שבכל
 על מספרים והיו מסובים ישראל

 ואילו לרעהו. איש יציאת־מצריים
 ליד מסובים היו 1980 בליל־הסדר

דיפ גם בישראל שולחנות־הסדר
מצריים. לומטים

ישרא מארחים הזמינו כאשר
הדיפ את טוב, רצון בעלי ליים,

 כדי לבתיהם, המצריים לומטים
 הישראלים עורכים כיצד שיראו

 דעתם על העלו לא הם הסדר, את
 בהגדה שהונצח כפי בסיפור, שיש
עדינות. נקודות כמה פסח, של

 מיק״ הם המצריים הדיפלומטים
 היטב להתכונן למדו הם צוענים.

 את קיבלו כאשר לכן, אירוע. לכל
 את ללמוד טרחו לסדר, ההזמנות

 ההגדה את קראו וגם הטכס, טיב
מראש. כולה

 מורתאדה, סעד עצמו, השגריר
 תירגום מופיע שבה הגדה, רכש

 וקרא העברי, המקור לצד צרפתי
היטב. אותו

 לדעת קשר, הפרעונים. גאוות
 המצריים הדיפלומטים חשבו מה
 שדיפלומט מכיוון הטכסט, על

מח את לעולם מגלה אינו אמיתי
גי המארחים אחד אולם שבותיו.

 נימה בהגדה ״יש כי לפתע, לה
קיצונית.״ אנטי־מצרית

 ספר־תעמולה היא ההגדה ואכן,
 את תוקף הוא מובהק. אנטי־מצרי

מת מצרי שכל הפרעונית, מצריים
 שכל כשם קיצוני, באופן בה גאה

 וב־ בעשרת־הדיברות מתגאה יהודי
תנ״ך.

הישראלי־ השלום :המסקנה

גהה כפביש עכשיו״ ״שלום מפגיני
!״ותרו — ״פיספסתס

 לו לשלוח לא ״החלטתי ענק. שלט
 אוהדת יהודית, מסבירה מיכתב,״

 שהשתתפה שנים עשר מזה חרות
שלום־עכשיו. בהפגנת

 ה־ את יקרא לא שהוא ״ידעתי
 בו, להציץ יואיל אכן ואם מיכתב,
 אני מה על יבין שלא בוודאי

 אף הנה, לבוא החלטתי מדברת.
 משלום־עכשיו לא שאני פי על

כמו חושבת לא אני כלל ובדרך
בד אני מה לבגין ולהראות תם,
 לו! ברור שיהיה עליו. חושבת יוק

הממ ונגד נגדו רק אני בינתיים
 הוא אם אבל שלו, המצחיקה שלה

 את אעזוב לכיסא, להידבק ימשיך
 אפילו עוד, בו אבחר ולא. הליכוד

בקלפי.״ לבן פתק לשים אאלץ אם
 שלום־ אוהדי ? 320 או 7000

שרש שעברה בשבת יצרו עכשיו
ש כרזות, נושאי של ארוכה רת

 המוביל הכביש לאורך התייצבה
לירושלים. מחיפה

המפגינים. בידי הם אף או
ב פתחה שלום־עכשיו תנועת

 עצרות־מח־ של שרשרת זו הפגנה
 בגין. ממשלת להדחת בדרישה אה

נא התנועה של רישמית בהודעה
 סוף אל הגיעה ״הממשלה : מר

ומה מהעם מנותקת היא דרכה.
 לצפות טעם אין כן ועל עולם,

בממש העדיפויות סידרי לשינוי
 את לדרוש אלא מוצא, אין זו. לה

!״הממשלה התפטרות
עי מחוץ־לארץ, טלוויזיה צוותי
הע ומטיילים ישראליים תונאים

 בכ־ המפגינים מיספר את ריכו
 שלום-עכשיו אנשי איש. 7000
 בכמה המפגינים מיספר את אמדו

 המישטרה, קציני ואילו אלפים.
 לכלי־התיק־ אומתם את שמסרו
שלום- ״בהפגנת קבעו: שורת,
 הכביש בצידי שהוצבה עכשיו,

 320 השתתפו לירושלים חיפה בין
מפגינים.״

 על-ידי, שעבר בשבוע ניתנה נקמה
הג היהודית העיר נידיורק, יהודי
ובמ בעיר, בעולם. ביותר דולה
 יותר יש שמה, את הנושאת דינה

 הם במדינת־ישראל. מאשר יהודים
 האוב- מחצית את בעיר מהווים
ה״לבנה״. לוסיה

 המימסד בפקודת שעבר, בשבוע
 שהדהים דבר עשו הם היהודי,

 דעת־ סיקרי לכל בניגוד הכל. את
 ג׳ימי הנשיא את הביסו הם הקהל,

ל המוקדמות בבחירות קארטר
 הדמוקרטית. המיפלגה מועמדות

 במת- בחרו הם 1ל- 4 של ברוב
 (״טד״) אדווארד הסנאטור חרהו,
קנדי.
 משכה קנדי של אישיותו לא

 ידוע הסנאטור היהודים. לב את
אמ שיהודי (מילה כ״שמוק״ להם

 ושאין בה, להשתמש מרבים ריקה
פורנוגראפי.) טעם־לוואי שם לה

קאר־ את להעניש רצו היהודים

למ קארטר ג׳ימי ייבחר אם !• ־
 תיקבר נגד, פנו שהיהודים רות
 שעליהן היסודיות האמונות אחת

 בארצות־הב- היהודי הכוח מבוסס
יכול אינו נשיא ששום :רית

 היהודים, לדעת בניגוד להיבחר
ייחלש. היהודים של כוחם
 רק לא קארטר ייבחר אם ••

 לתקו- גם אלא מיפלגתו, כמועמד
 המדינה, כנשיא נוספת פת־כהונה

 חייב שאינו אדם הלבן בבית יישב
היהו כי ושיזכור ליהודים, דבר
 יהיה במילא להפילו. רצו דים

 השנייה, בתקופת־כהונתו קארטר,
מכי היהודים, בקולות בלתי־תלוי

בשלי להיבחר יכול שאינו וון
 האמריקאית. החוקה פי על שית,

הר מכל גם חופשי יהיה אם אך
 הוא ומחוייבות, תודה של גשה

 השנים ארבע את להקדיש עשוי
 ישראל, על הסדר לכפיית הקרובות

חמתה. ועל אפה על
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ירושלים בכביש עכשיו״ ״שלום מפגיני
!"להתאבדות אחרי : ״אריק

ש תרבותיות, בעיות מעורר מצרי
 כאשר מראש. עליהן חשב לא איש
ה הישראלי־ערבי השלום יקום

תרבות בעיות תתעוררנה כולל,
ההתמו שיבעתיים. חריפות יות

 ולימוד האלה, הבעיות עם דדות
 הם הזולת, ברגשות ההתחשבות

החל. שאך השלום, מתהליך חלק

הפגנות
א של יום■ ב ס

 1 התפטר ״בגין,
עליזה!״ אצל מקומר

שלופ-עכשיו מפגיני קראו
 טעות!״ עשיתי לי, סלח ״בגין,

על מירושלים כהנא יהודית ציירה

 שני להציב היה קשה ״נכון,
 סיגל אומרת מטר,״ כל אנשים
 תיכון תלמידת ,17ה־ בת אליאב

האומ י כרזת-ענק שנשאה מחולון,
 ״זה הביתה! לכו בפשטות: רת

 הישראלים את להזיז קשה בכלל
 אבל אחרי־הצהריים. בשבת מהבית

 די לא בגין. את מבינה לא אני
 ז״ ללכת ממנו שמבקשים
 ״פיספסתם, כמו אחרים, שלטים

 או אסון!״ — ״שרון או ותרו!״
״בי מחירות!״ חירות לנו ״תנו
 וגם יותר״, אפשר ״אי חמץ״, עור

 ״בגין, בגין: למנחם אישיות פניות
 עם הישאר — סבא של יופי אתה

 !״עליזה אצל ״מקומך !״נכדיך
 גם אך הממשלה ראש אל הופנו
 כלום. בלא יצאו לא אחרים שרים

 ״דויד להתאבדות!״ אחרי ״אריק:
ניש- !״קטמון לא זה חברון — לוי

ת מדיניו
קארטו־ נווד וה3הגק

 — בגידיורק ניצחו היהודים
 לעזות עזור וזה

ביוקר לישראל
נק אדם אינו קארטר ״הנשיא

ה לציבור השבוע הבטיח מני!״
ה מחסידי יהודי, עסקן ישראלי

 חזר הוא בטלוויזיה. שרואיין נשיא,
ש כמי פעמיים־שלוש, כך על

עצמו. את לשכנע מבקש
 של נקמנותו שמידת מאד יתכן

 מעוד במיבחן תועמד קארטר ג׳ימי
משנה. פחות

ל- הסיבה ב,,שמוק״. תמיכה

ההת נגד באדם הצבעתו על טר
 למרות ובירושלים, בגדה נחלות

 הם רשמית. עליה התנצל שהנשיא
 ייעשה כך מסר: לו למסור רצו

בישראל. הפוגע לאיש
יהו מבחינה סכנות. שלוש

 המעשה זה היה כי יתכן דית,
 אי-פעם שנעשה ביותר המסוכן
 היו ארצוודהברית. יהודי על־ידי
סכנות: שלוש לפחות בו כרוכות

אי בגין למנחם נתן הוא :•
 ארצות- יהודי כי לדעתו, שור

 תנאי, ובלי תמיד, יתמכו הברית
 ישראל. ממשלת של עמדה בכל
 כהוכחה ההצבעה את הבין בגין
ב תומכים אמריקה שיהודי לכך

 לידי שבאר, הקיצונית, מדיניותו
 עלול הדבר בהחלטת-חברון. ביטוי

קיצו למעשים בגין את לפתות
יותר. עוד ניים

 הסכנות כל השני. החצי
 לקאר- רק לא מיבחן יהוו האלה

יהו כי שטען לבגין, גם אלא טר,
 כאיש יתייצבו ארצות־הברית די

 יפילו ישראל, ממשלת מאחרי אחד
האמרי הקונגרס על חתיתם את
הנשיא. את גם ויפחידו קאי

 בניסוי עתה עומדת זו תיאוריה
 את הגשימו ניו-יורק יהודי מעשי.
 בגין, נבואת של הראשון החלק

 לקארטר. התבוסה את בהנחילתם
הו עתה טעון השני החלק אולם
כחה.
לנ בגין יוכל קארטר, יובס אם
 קארטו ינצח אם לרווחה. שום

 שמנבאים כפי דבר, של בסופו
 ומדינת-ישראל בגין יעמדו רבים,
 ביותר החמור המשבר לפני כולה
המדינה. קום מאז
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