
ונאומך,
 הנאום לקראת וזארץ העיתון אותי הכין יום אחרי יום
 בניו־יורק לשאת בגין מנחם ■שעומד ההיסטורי, הגדול,
דבוטינסקי. זאב לכבוד

כלל. אותו להזכיר הארץ טרח לא ר,נאום, יום למחרת
ובצדק.

מביך. — בעדינות? זאת לאמר איך — נאום זה היה
 לולא קמה היתד, ילא שמדינת־ישראל אמר בגין

 עלה ומדבריו ז׳בוטינסקי.
 שני רק לציונות היו כי

 יד הרצל דגולים: מנהיגים
ז׳בזטינסקי.

מגוחכת. תיזה זוהי
ז׳ביו־ את שהעריץ כמי

 והמעריך בנעוריו, טינסקי
 הרבה תרומתו את כיום גם

 אני הציונית, להיסטוריה
להעיר: לעצמי מרשה
מדינת־ הנכבד, בגין מר

בל' גם קמה- היתד, ישראל
 חיים בלי וגם ז׳בוטינסקי.

בן־גוריון. ודויד וייצמן
 תודות קמה לא המדינה
 היא ועסקנים. למנהיגים

 שבאו לחלוצים תודות קמה
 את כאן והשקיעו ארצה

לחיי ותודות וזיעתם, דמם
אל אנשים אלפי למאות ותודות הייה, על שלחמו לים

נפשם. את וחירפו ועמלו וקדחו שעבדו מונים
אחד, שאיש לחשוב היא נוראה התנשאות איזו

 ומה הזאת! הכבירה המהפכה את חוללו אנשים, שני או
 מנחם של השקפת־עולמו ■על זו נוראה מלמדת.התנשאות

 מקומו ואת עצמו את ראייתו על גם ואולי עצמו, בגין
 גם מקום שמור שניים, שיש (במקום ? בהיסטוריה

לשלישי.)
 להפריך ראשון קם היה דבוטינסקי שזאב משוכנע אני

 ההומור בחוש זה מנופח מילולי בלון ולנקב זו תיאוריה
שלו. החד

 יעצמו ז׳בוטינסקי זאב זה היה הכל, ככלות אחרי
 מנחם של סיגנונו על הצורבת דעתו את בשעתו שהביע

בגין.
 בוורשה, בית״ר של השלישי העולמי בכינוס היה זה
 נאום נאם בפולין, נציב־בית״ר אז בגין, .1938 בסתו

 ״כיבוש המילים את הבית״רי בנדר לכלול הצורך בזכות
מולדתי״.

 שייב ישראל תיאר ז׳בוטינסקי של ׳תשובתו את
:כך (אלדד)

 שהוא הן חריקות שלוש ■החריקות. במשל ״פתח
 ישן, עוד כשאדם בוקר, לפנות העגלות חריקת את שנא.
 או לחם מביאות הן סוף־סוף להן. לסלוח. חייבים אבל

 קרונות־ חריקת או בתי־חרושת מכונות חריקת גם הלב.
 סוף־סוף הן גם אך לאוזן, נעימות אינן פסים על רכבת

 שנא שהוא אחת חריקה ישנה אולם הציבור. לתועלת
 :בה אין תועלת כל כי כפרה, לה ואין לב, בכל אותה

 היה בגין, אדוני ,ונאומך, ציריה. על הדלת חריקת זו
שכזו׳.״ חריקת־דלת

בנימין דסיי של סופו
 בשל שדי״, ״קול בשם גם הידוע גורביץ, עמיקם
מזועזע. התנ״ך, מן בקריאה התמחותו

גאנדי. של בנו בחתונת קשור זה
:הסיפור וזהו
 ומצובר. צבור צבר אלא צבר, סתם לא צבר. היה היה

 היה הפלמ״ח. איש הצבריות, שיא הידיעה, בה״א הצבר
 מארץ- עיברי עיברי? אומרת, זאת מה עיבדי. שם לו

 קראו שחבריו עד עיברי, כל־כך זאבי. רחבעם העיברים:
גאנדי. ההודי בשם לו

 אומרת זאת מה אחד־אחד. צברים ילדים. הוליד האיש
 ומכיוון !מארץ־הצבר צברים !אלופי-הצברים ? צברים
 עיברי- שם במתן ■להסתפק היה יכול ■לא הגא שהאב
 שמות שני מהם אחד לכל העניק אחד, לכל אחד צברי

 סייר־ : 2 מם׳ פלמ״ח־יפתח. : 1 מס׳ עיבריים־צבריים.
בנימין.

 ואחרי בתשובה. וחזר לפירקו, סייר־בנימין הגיע
 על־פי חסודה בתולה לשאת החליט בתשובה, שחזר

החתונה. נערכה טוב, במזל וכך, שידוך.
 לשים יכלו זה לאירוע הזמנות שקיבלו המאושרים

 משני אחד את איבד סייר־בנימין מעניין. לפרט לב
 שם בילבד. בנימין בשם נקרא ■הוא עכשיו שמותיו.

במיו צברי שם זה אין האמת, למען אך, והגון. טוב עברי
ובמינסק. בפשמישל יהודי רב לכל טוב שהיה שם זהו חד.

 ואותם סתם, ■שבאו אותם גאנדי. ■של חבריו באו
הפעם. לענייננו שייך לא זה אך להפגין. שבאו

 בחורי־ הסייר־לשעבר. בנימין, של חבריו גם באו
 ומגודלי־פיאות, יראי־שמיים כולם ואברכי־משי, ישיבות

. ורבניהם.
 זיעזע זה לא לא, ? גורביץ עמיקם את זיעזע זה האם

הרבה. לא פנים, כל על אותו.
:זה היה עמיקם את שזיעזע הדבר
 האלה הצעירים הבחורים כל פצחו השימחה בגבור

כלה...״ וקול חתן ״קול כמובן, שרו, והם בשיר.

י נ אדו
 אשכי בהברה שרו האלה הצברים־לשעבר שכל אלא

כלוה...״ וקול חסון ״קול :נזית־אידישית

זמרי גיא תום.
 מארצות־הגולה אבותינו באו האם :נוראה מחשבה

? הדש יהודי גטו בארץ, כאן, להקים כדי
:הגדולה הציונית המהפכה של הסופי התוצר זהו האם

 קלוקלת: עיברי׳ת של בדייסה ולאדינו, אידיש של גטו
 :גבאים של שחיתות :טפייליים עיסקי־אוויר של ■כלכלה

? לפריץ חנופה של מדיניות
 בשמות לבניו גאנדי קרא כאשר לחייך יכולנו

 לחייך, אף יכולים איננו עכשיו אך האולטרה־צבריים.
 מרי, תום, כמו בשמות זוכה צברים ■של חדש דור כאשר

רוני. בן, לילית, גיא, שלי, מורלי, אלינוער, יתוד, ■שירלי,
 מכנה לכולם שיש וחדשניים, טהורים עיבריים שמות

 אל ויצטרפו הארץ מן בעליהם יירדו כאשר :משותף אחד
שמו את לשנות יצטרכו לא באמריקה, בני־ישראל אחינו,
:יפים אנגלו־סאכסיים שמות המוכן, מן יישאו, הם תיהם.
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 הציונים באו הפוכה. חברתית פיראמידה לנו היתד,
 עם עובדי־אדמה. עובדי־כפיים, של עם קם אותה. והפכו

 חדש דור בא ואז וימאים. מסגרים מכונאים, בנאים, של
 חזר הכל עכשיו ראשה. על שוב הפיראמידה את והפך

 של עיסקי־אוויר, של ספסרי־בודסה, של עם לקדמותו:
 מעניינים שערי־הבורסה משתמטי־מם. של שחור, הון

עובדים. ונזימה ואחמד עקומות־הייצור. מאשר יותר אותו
 הושלם הנה כי לנו הבהירו באמריקה הבחירות

המשוח־ בארצו עם־ישראל התנפל למחרת־היום התהליך.
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החדש. הפריץ של מקורביו רשימות על ררת
 אבל אוהב־ישראל. בירושלים. בסמינר היה קמם ג׳ק
 עסקים ■לה שיש בחברה מנהל ■הוא ויינברגר קספר

 החרם ■לטובת פעל ווקר צ׳רלס ■שונא-ישראל. בסעודיה.
 הצהרות בעבר השמיע ראמספילד דונלד רע. הערבי.

 ניאו־שמרן הוא קריסטול אירווינג טוב. פרו־ישראליות.
 בעל הוא קונלי ג׳ון אבוי, אבל מצויין. וידיד־ישראל.

!אסון ערביים. בנקים עם קשרים
 טוב מיס? אדמונד של עמדתו הא הרוחות, לכל ומה,
 ? השחורה למאה שייך הוא האם ? ליהודים רע ? ליהודים

עליו? המשפיע יהודי, רופא לו יש אולי
 מדינאי כי יודעים היינו מדינה, לנו היתד, אילו

 האינטרסים לפי פועלים — ומחר אתמול — ארצות־הברית
 של טיבם את ■לפרש יכולים הם ארציות־הברית. ■של

שי בראש ■שיעמידו יהיו ■ולכאן. ■לכאן אלה אינטרסים
 אחרים הסעודי. הנפט של העצומה החשיבות את קוליהם

 שאפשר כמקל־חובלים, צה״ל של חשיבותו את גם יבינו
 בוודאי. ויכוח. ביניהם יהיה אילי־הנפט. על בו לאיים

 אם לשאלה מאוד מעטה חשיבות תהיה זה בוויכוח אך
 יהודים״. ״שונא או יהודים״ ״אוהב הוא מהם מישהו
 וראש בישראל, ■עתה תומכים בעולם האנטי־שמים גדולי

 לראשי ז׳בוטינסקי על־ישם עיטורים מחלק ממשלת־ישראל
באמריקה. השחורה המאה

 נכנסה כאשר ,30ה־ בשנות היינט, כתב מד, יודע איני
 שפרשניו מניח אני ■אך ■בוורשה. חדשה ממשלה ■לתפקידה

הישרא העיתונות למאמרי מאוד שדמו מאמרים אז כתבו
 הסתם, מן נראה, זה באידיש האחרונים. בשבועיים לית

יותר. טיבעי
יהודים? אוהב — רגן סליחה, — פילסודסקי האם

יהללו־יוה וזנותי□ לא
עצמי. של לגווייתי לא גם לגוויות. יחס לי אין

 אלא צריך איני במילחמה. מדי רבות גוויות ראיתי
 ליד גייבעה רוחי בעיני לראות כדי עיני את לעצום

חיילים של גוויות ממאה יותר ועליה (חלץ), חולייקאת

בקרב שנהרגו העילית, ממצריים כולם •שחומים, מצריים
כן). לפני פונו שלנו (החללים ך,דמים,

 אדם כאשר מתרחש מה ראיתי במותם. חברים ראיתי
 מוחלט, כה עצום, כה שינוי — מת אדם בן־רגע הופך חי
 תיאטרונים של קולנועית סצנה שום לתארו. שאין עד

 הדמיון יצר מדוע הבינותי להמחישו. מסוגלת אינה
יצאה.״ ״נישמתו הביטוי את האנושי

 בבוא ,בגוויית ייעשה מה לי איכפת לא כך משום
 לתלמידי־ חומר־גלם לשמש תוכל היא לדידי העת.

 לדידי ביתורה. בעת הלצות ביניהם שיחליפו רפואה,
 לים- מעל האפר את ׳ולפזר אותה לשרוף גם אפשר

לי. איכפת לא פשוט התיכון.
אחרת. מרגישים אנשים הרבה־הרבה כי לי ברור אך

 הכוחות אחד תמיד שהיה פחד — המוות מפני פחד יש
 ודתות פיראמידות שהקים האנושות, בתולדות האדירים

 בתחיית־המתים, האמונה את הוליד זה פחד ותרבויות.
הגדו הדתות ולשאר ליהדות גם ■שהסתננה פגנית־ אמונה

 מותם שאחרי ■העובדה עם להשלים יכולים אנשים אין לות.
במהרה. הנרקב בשר של גל אלא מהם ייוותר לא

נתיחות־גופות. לגבי הדילמה מכאן
 לוקחים אם מפליאה, אינה לכך הדתית ההתנגדות

 לפולחן מכבר זה בישראל הפכה היהדות כי בחשבון
 עובדי־ וגם — (עובדי-כשרות-,ומזוזות עכו״ם של אלילי

ה את לעצמם אימצו אלה עובדי־אלילים כסף־וממון).
 אותן מנצלים והם הפגנים, של ביותר הטפלות אמונות

והטבות. הנאות השפעה, צבירת לשם
 הבעייה מתחילה וכאן הומאנית. בעייה גם יש אבל

שלי.
 להכשרת :בניתיוחי־גופות מעוניינת החברה מדוע ברור
 ביכי והרפואה הרפואי המחקר לקידום חדשים, רופאים

ול ומגפות, מחלות לאיתור סיבות־המוות, לגילוי ללה,
 חיוביות. מטרות הן אלה כל פשעים. לפיענוח גם עתים
 שבדתיים הדתי וגם מתקדמת, ברפואה מעוניינים כולנו
 כדי לארצות־הברית עד ונדד עדותו את הרחיק גורן הרב

לבצעו. מיטיבים ישראל שרופאי בניתוח לזכות
 לוחמים אנחנו אם הומאניסטי. נגדי, שיקול גם יש אך

 לוותר לנו ׳מיותר האם אחרים, בשטחים זכויות־האדם על
 אינה אדם של זכותו והאם זה? בשטח בנקל עליהן

 עוד כל הטפלות, ולאמונותיו לפחדייו זכותו את כוללת
 על אדם של זכיותיו פוקעת האם לזולת? מזיקות אינן
 על זכות לבני־מישפחד, אין האם מת? שהוא ברגע גופו
? יקיריהם גופת

 השמיעתי כאשר הדתיים חבוי־הכנסת את הפתעתי
 על הדיון בפתח הדוכן, מעל רם בקול אלה הירהורים

 ייש לדעתי והפאתולוגיה. האנטומיה לחוק המוצע השינוי
 נדרשים שאנחנו כפי האדם, וזכות החברה זכות את לאזן

 על להידבר ורציני כן נסיון כל אחרים. בשטחים לעשות
לעידוד. ראוי ומעשית, מוסרית במיסגרת זה, איזון

 בסידן ׳מהווה אינה בכנסת הנדונה שהצעת־החוק אלא
 המפירה קלוקלת, הצעה זוהי עניינית, מבחינה כזה.
 רבים במיקרים מאפשרת היא אין גס. באופן האיזון את

 הזולת. חיי להצלת דרוש הדבר כאשר גם נתיחת־מתים
 צריך היה זה הרי לדת, כלשהו חיובי תוכן יש (אם

 שכימעט מיכשולים מערמת היא !)עליון דתי עיקרון להיות
 להתגבר היה ואי־אפשר'

 במיקרים אלא — עליהם
 מראש, אדם הודיע שבהם
 מייוחד, טופס על בכתב,
 ׳נתיחה לבצע מרשה ■שהוא
 הזד בארץ יארגן מי בגופו.

בזאת? המונית תמה
 הצעת־ כי לגמרי ברור

 ■תוצאה אלא אינה זה ■חוק
ה בין נוספת קנוניה של

ה וחברי־הכנסת ליכוד
 כולם שכימעט — דתיים

שבירי גמורים, ציניקאים
 העובדה ׳ונצלני־אמונה. דת

 בעבר עימם ערך שהמערך
■עי ושיישב דומות קנוניות

־ ו- מעלה אינה בעתיד מם ר כן אי מ
במיקרה לא מורידה. אינה

 הציניים הדמגוגים אחד — בן־מאיר יהודה הוא אבי־יהחיוק
ללבן. שחור בהבל־פיו להפוך היכול בכנסת, ביותר

היריב, במחנה גם בציניקאים מחסור אין הצער למרבה
 דה־ של ׳תהליך בארץ עוברת הרפואה הרופאים. של זה

 אמנם, האנושי. הרגש על הטכניקה התגברות הומאניזציה,
 תחושה המחביאים נאמנים, מסורים, רופאים הרבה יש

 קפואה. מיקציעית מסכה מאחרי שליחות של עמוקה
 חברי־ שרוב כפי לחולה המתייחסים רבים גם יש אך

לחילוניים. מתייחסים ה״דתיים״ הכנסת
 הצעת־ על לדבר כדי הכנסת דוכן על שעליתי לפני

ב שהשתתף מפורסם, רופא ■ידיד, עם דיברתי החוק,
 הופתעתי הדתית. הכפייה נגד בהפגנות פעם לא נעוריו
 הוא בניתיוחי־מתים. בארץ מפריזים לדעתו כי לשמוע

 בכל כימעט להשיג יכול ■ואנושי רגיש טוב, ■שרופא אמר
 מסביר הוא אם ■לנתיחה, המישפחה הסכמת את המיקרים

 רבים רופאים אין לדבריו, דרושה. היא מדוע בכנות ליה
זה. מאמץ לעשות ׳ומסוגלים מוכנים

 ובין כזה רופא בין כן בדיון להשתתף רוצה הייתי
 והמעשי המוסרי התחום את לקבוע כדי אמיתי, דתי אדם

 האחרון המקום היא שהכנסת אלא זו. כאובה בשאלה
 של בסופו היא, הכנסת כי כזה. ויכוח להתנהל יכול שבו
 אנשי מיספר ואת פוליטיים, ספסרים של בורסה דבר,

באצבעות. ■למנות אפשר בה והמחשבה המוסר
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