
 צעק !״למוסקווה לך כאן? עושה אתה ה ך*
• ״ ' /  בולט, רוסי מיבטא בעל אדם מכבר, לא לעברי, /
ציבורי. במקום בי שנתקל

 בהזדמנות היסטרית, זקנה צעקה קומוניסט!״ ״מנוול!
אחרת.
 אני חודשים, כמה מזה כי משעשע. די זה

 המיפלגה שד 1 מס׳ התורני כאוייב משמש
רק״ח. הישראלית, הקומוניסטית

 שאינו אל־איתיחאד, המרכזי, ביטאונה של גיליון אין
 קללות של מטר עלי ממטיר אותי, משמיץ עלי, מתנפל

 אוייב שונא־ערבים, פאשיסט, שאני מסתבר וגידופים.
 וביכלל הסי־איי־אי, סוכן ריאקציונר, הפלסטיני, העם

העם. אוייב
 באסם שכם, ראש־עיריית פרשת בשיא התחיל זה

 כי דיעה בעלי־שכם של באוזניהם אז הבעתי שכעה.
 אולי הבולטות, מעלותיה כל על לאנגר, פליציה הגברת

לראש־העירייה. האידיאלית הפרקליטה אינה
 שד המישפטנית כנאוניותה זה פיקפוק

 שד זעמה את עדי שעורר הוא דאננר הנכרת
 *(מאדנ־1מארכס־אננדס־־דנין־<סטאדין מיפלנת

׳נייב. ׳וב)־כרז כרושצ קוב)־(
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 הד־פעמית, התקפת־זעם שזוהי בתמימותי כרתי ^
י  השפוכה החימר, התבדיתי. ימים. כמה כעבור שתשכך ״

ישורנו. מי סופה ואת להשתפך, ממשיכה
 הביטוי על (סליחה כגבר זה בעונש לשאת אשתדל
 של מקורה על לתמוה אלא יכול איני אך השוביני).

זו. תופעה
 מיפי שד דאכירותה נם לאבירות, נבול יש

 נראה וחסודה. חמודה חברה על המגנה דגה
באק עליתי, אדא יבלת, על כאן דרכתי לא כי

לאין־שיעור. יותר חמורה תופעה על ראי,
 רק״ח של ושלוחת־רסן ממושכת כה התקפודזעם

 של החיוניים האינטרסים :אחד ממקור רק לנבוע יכולה
ברית־המועצוח.

 יכול — ריבונו־של־קרמלין — מה אך
 הכבירה הסובייטית המעצמה בין הקשר להיות

 שילטונות־הכיכוש של פסולה החלטה ובין
מועד? בעוד שבוטלה הישראליים,

סיפור. יש כאן ובכן,
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 רק״ח כי היא — הסמוייה אך — הפיטוטה אמת
 ובעיקר אש״ף, נגד עקשנית במילחמה עתה נתונה • י

פת״ח. זה: באירגון השולטת התנועה נגד
 את לשחרר הוא פת״ח תורת של העיקרים עיקר
 ערבי זר, בגורם תלות מכל הפלסטינית הלאומית התנועה

 העם עתה מתקיים שבהם הדחוקים בתנאים עולמי. או
 מנהיגות אך להגשמה. ניתן שאינו אידיאל זהו הפלסטיני,

 להשיגו משתדלת — אש״ף מנהיגות גם שהיא — פת״ח
 מחוץ מתמידים תימרונים מחייב הדבר שניתן. כמה עד

 הסוג מן טכסיסנות בלתי־פוסקים, זיג־זאגים ומבית,
בה. רב־אמן הוא עראפאת שיאסר

 וברית־ אש״ף שבין ביחסים גם שולטת זו מגמה
 התומכת היחידה העולמית הבירה היא מוסקווה המועצות.

 לאש״ף ואין (כמובן), ואנוכי מפוכח חשבון מתוך באש״ף,
 כדי הכל את עושה אש״ף אך לה. לגמול אלא ברירה

אלטר קשרים ולפתח זו בילעדית מאפוטרופסות להיפטר
וארצות־הברית. מערב־אירופה עם נטיביים

לקומו דריסת־רגל אין אש״ף בצמרת :יותר חשוב
 הדבר אפסית. היא התנועה ניהול על השפעתם ניסטים.

 ונסיכויות־המיפרץ, סעודיה שליטי את לרצות רק בא לא
להשת מברית־המועצות למנוע אלא אש״ף, את המממנים

אירגוני־הסירוב. עם ברית תוך מבפנים, התנועה על לם
 תוך כי (בצדק) מאמינים מוסקווה שמנהיגי מכיוון

 הם וברצועה, בגדה פלסטינית מדינה תקום לא־רב זמן
 אלה, בשטחים השפעה להשגת קדחתני באופן פועלים

 שתקום. המדינה על רצונם את היום בבוא לכפות כדי
 שהיא בגדה, מיפלגתם תאי באמצעות זאת עושים הם

 במיפלגתם נעזרים והם ופעילה. יעילה אך וקטנה אסורה
הישראלית. רק״ח הנאמנה:
 כשטחים רק״ח של היעילות הפעילות אחת

דאנגר. פליציה הגברת היא המוחזקים
 ביטחוניים, אסירים מאות של בענייניהם המטפלת היא
 לגבי טענותיהם את משמיעה במישפטיהם, מופיעה

 הוקרה ספק, בלי לה, מגיעה כך על ועינויים. התעללות
 על עטים אינם אחרים ישראליים שפרקליטים גם מה —

 לא הישראלית תנועת־השלום הצער. למרבה זו, מציאה
 פרקליטים־מתנדבים, של יעיל מוסד להקים כה עד הצליחה

הדרוש. הסיוע את שיושיטו
 — גם היא פרקליטה. רק אינה לאנגר הגברת אך

 התנועה ושל רק״ח של מרכזית פעילה — ובראש־וראשונה
 שלה מישפטית פעולה כל הבינלאומית. הקומוניסטית

 של ההגדה מיפלגתה. בידי נכס אוטומטית, הופכת,
 בגדה פשטה הפלסטינים, של הרחמניה האחות פליציה,

כולו. בעולם משם ונפוצה וברצועה,

 יותר יעיל אמצעי הקומוגיסטים כידי אין
 הפלסטינית, כהכרה ולהצליח ידידים לרכוש

אש״ף. שד חמתו ועל אפו על
 בפעולותיו יום, מדי בכך להם עוזר הצבאי המימשל

 פריצת־דרך היוותה שכעה פרשת והמטופשות. הגסות
אותה. מרחיבה קוואסמה ופרשת בגדה לקומוניסטים

 לאנשי־שכם, אמרתי כי על הנורא, הזעם מכאן
 על לוותר זה במיקרה כדאי שאולי עצתי, את שביקשו
 פגיעה רק לא זאת היתד, פליציה. הגברת של עזרתה
 להשתלט ברית-המועצות של במאמצה חבלה אלא באגדה,

 גלובליות השלכות לו שיש מאמץ — הפלסטיני העם על
מרחיקות־לכת.

רק״ח של הנסיון כהחלט כדור זח רקע על

ן בגאוניות לפקפק המותר :לנגר פליציה

 (וכיכללם הפלסטינים שינאת את עדי לעורר
לחסד. יש כמוני אוייב כישראל). הערכים
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 עימי: בשיחתו אמר, אל־סאדאת אנוור ניטיא ף

 שאתה או בשחור־לבן. הכל את רואים ״הסובייטים * י
אוייב.״ שאתה או שלהם, סוכן

עימו. להסכים אדא יכולתי לא
 לגרש המוכנים בישראל, טובים אזרחים אותם לכל

 מוכנה אינה בהחלט מוסקווה בעייה: יש למוסקווה, אותי
 להרכיב מישהו בדעת עולה כאשר פעם, מדי אותי. לקבל

 ברשימה, אותי ולכלול לארץ־ד,סובייטים, מדינית מישלחת
מחוק. כששמי משם הרשימה חוזרת
 את בכנסת שהרמתי מאז רבות, שנים כבר נמשך זה
 היהודים וזכויות ביכלל, זכויות־האדם דיכוי נגד קולי

 למסקנה הגיע הקג״ב כי יתכן בברית־המועצות. בפרט,
אמריקאי. סוכן שאני

 גם :מייוחד־במינו במצב נתון הייתי זמן־מה במשך
 להשיג והתקשיתי אוייב, בי ראו הטי־איי־אי וגם הקג״ב

 בהפגנות שהשתתפתי משום אמריקאית, אשרת־כניסה גם
ויאט־נאם• מילחמת נגד

 הכדל היה דא כעיני לעשות? יכולתי מה
 כליאת וכין כוויאט־נאם העם השמדת כין גדול

 כ־ לחודי־נפש ככתי-החולים שוחרי־החופש
 הכדל רואה איני עכשיו וגם כרית־המועצות.

וכצ׳ילה. כסיכיר מחנות־ריכוז כין רכ
 ידיעה ביגלל המנוח, פן אלכסנדר עלי רגז (פעם

 בוודקה ליבו בטוב זה. בשבועון עליו שפורסמה כלשהי
 ״כשתבוא שיניו: בין וסינן הסמוקות עיניו את בי נעץ

 לא הדבר לסיביר!״ שתלך הראשון תהיה אתה המהפכה,
לחבבו). לי הפריע
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 בריודהמועצות. של לא — סוכן להיות מוכן ינני ^
י  בשום להשתלב מוכן אינני ארצות־הברית. של לא י

 הטלוויזיה את המציאו כבר שחור־לבן. של תמונה
 לעצמי לבחור הזכות את לעצמי תובע ואני הציבעונית,

שלי. הצבעים את
? מהם

 המישור — מישורים שני בין היטב להפריד יש
המדיני-לאומי. והמישור הרעיוני־החברתי

 קומוניסט, איני הרעיוני, הראשון, כמישור
להי המתיימר מישטר כזה. הייתי לא ומעולם

היסו זכויותיו את והדורס האנושות, עם טיב
לרוחי. אינו האדם, של דיות

הקומו המישטרים כל כי טוענים הטובים מחברי כמה
 ובלתי- ברוטאליים אמנם הם כה עד שקמו ניסטיים

 הומאני, קומוניסטי מישטר להיווצר שיכול אך אנושיים,
 מפקפק אני וחרותו. האדם כבוד על המבוסם ליברלי,

 עיני, במו הדבר את שאראה עד פנים, כל על בכך.
מאד. מסוייג יישאר יחסי — הארצות באחת מתגשם

 אחת מדינת־ישראד רק לי שיש ומכיוון
כאן. ייעשה הראשון שהניסיון מוכן איני —

 הקפיטליזם של שוטה חסיד שאני הדבר פירוש אין
 החברה משאבי ביזבוז חברתי, פער המוליד הקלאסי,
 של התיאוריות ובכלכלה. בחברה חוקי־הג׳ונגל ושילטון
 התיאוריות מאשר יותר אותי מושכות אינן פרידמן מילטון

 יהודי מחפש אני אלה, יהודים שני בין מארכס. קארל של
שלישי.

 למישטר שואף שאני רק יודע אני יודע. איני איזה?
 בו שיהיו האדם, חרות את וגם חברתי צדק גם שיבטיח
 יחד, גם והליברליזם הסוציאליזם של החיוביות הנקודות

היוזמה. וחופש הכלל לטובת חברתי תיכנון
 קג״כ, לאנשי מקום כו יהיה שלא מישטר
 וגם כוקר, לפנות כשלוש הדלת על המקישים

מק־ארתור. ג׳ו של ליורשיו לא
 ״אם ההוא: היהודי שאמר כפי אפשרי? זה האם

אגדה.״ זו אין תרצו,
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התיאוריות התמודדות בין הגיוני קשר כל אין ך
 של הבינלאומית ההיערכות ובין החברתיות־כלכליות

לחוד. וזה לחוד זה מדינת־ישראל.
 אך פרו־סוכייטי. איני פרו־אמריקאי. איני

פרו־ישראל. אני נייטרלי. איני
 שהיא במרחב קשור ישראל של עתידה כי מאמין אני
 אני השלישי. העולם מן חלק הוא זה מרחב בו. שוכנת
 של למעמד להגיע ישראל צריכה הארוך בטווח כי מאמין

 ובחברת המרחב, של העמים בחברת וחשובה מלאה שותפה
השלישי. העולם

 מהו לקבוע ישראל על כי סבור אני המיידי, בטווח
 ולהחליט — העיקרי המאמץ ציר — שלה המרכזי האינטרס

השונות. למעצמות יחסה על לכך בהתאם
 ייטראל •טל העיקרי האינטרס דעתי, לפי
 הערכי העולם עם שלום ׳:השיג הוא זו כשעה

הפלסטיני. העם עם וכראש־ודא*טונה כולו,
 איני כן ועל לכך, להפריע יכולה ברית־המועצות

 להיפך. עימה. יחסיה בהחרפת עניין לישראל יש כי סבור
ביניהן. הפער את לצמצם כדאי

המעצ היא ארצות-הכרית כי גם כרוד אך
 תרומה לתרום עתה המסוגלת היחידה מה

כמרחכ. השלום להשגת מכרעת
למצריים. ישראל בקירוב חשוב תפקיד מילאה היא

 לפלסטינים. ישראל בקירוב מרכזי תפקיד למלא יכולה היא
 עם להידברות דרך למצוא כל, קודם צריכה. היא כך לשם

הבחירות. אחרי זאת, תעשה אכן כי משוכנע אני אש״ף.
כרית-המועצות. כעיני חן מוצא אינו זה

טכעי. וזה
טבעי. פחות וזה רק״ח. בעיני גם חן מוצא אינו זה
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■ כי י היא האם זו: היא המרכזית השאלה רק״ח, ג
 האינטרס למען או ישראל של האינטרס למען פועלת *
 כל קודם היא האם אחרת: לשון ?ברית־ד,מועצות של

 השלטון של זרוע כל קודם שהיא או ישראלית. מיפלגה
לחלוטין. ברורה התשובה כי חוששני הסובייטי?

 מילה אי־פעם רק״ח השמיעה לא הראשון, יומה מאז
 מדיניותה, על לא ברית־המועצות. על ביקורת של אחת

בה. מזג־האוויר על לא שלה, הוודקה טיב על לא
 מוחלטת בתמיכה זכה שלא סובייטי, מעשה היה לא

 לצ׳כוסלובקיה להונגריה, הפלישות רק״ח. של ונלהבת
 בידי וברצח־הסופרים בעלילת־הרופאים החל ולאפגניסתאן.

 מבקשי-הגירה וברדיפת מתנגדים בכליאת וכלה סטאלין,
וכשר. יפה טוב, הכל — ברז׳נייב בידי

 באיטליה, — בעולם אחרות קומוניסטיות מיפלגות
 ממעשה להסתייג פעם מדי העזו — בצרפת אפילו בספרד,
רק״ח. כן לא מלא. בפה לגנותו ואף אחר, או זה סובייטי

 האחרונה הסטאליניסטית המיפלגה זוהי
הת הקיר על שהתמונה חשוכ ולא — כעולם
פעמים. כמה מאז חלפה

זו. מיפלגה אוהב איני משוס-כך
 פעולה עמה לשתף מוכן שאיני הדבר פירוש אין
 אוכל לא זה במיקרה גם אך צודק. בעניין תומכת כשהיא
 הבלתי- בעניין התלהבות באותה תתמוך היא כי לשכוח

בכך. חרצה ברית־המועצות אם — ביותר צודק

 את לסתום ניסיון לכל מתנגד אני זאת, עם חד ^
 בברית־ נכלא היה (שבוודאי וולטייר שאמר כמו פיה.
 למילה אף מסכים איני :לחולי־נפש) במוסד המועצות

 זכותה על להיהרג מוכן אני אך אומרת, שהיא אחת
זאת. לאמר

הש שקרים, של מכול כוללים כשדכדיה גם
נגדי. וגידופים מצות

1 " 1 # 6 1 3 :
י י ך ין ד נ




