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ה״גורו״. סכנת את גילה שוט־שילנסקי דונקי ח״כ

 המדינה על המרחפת עצומה סכנה זוהי ספק, אין
 לפתע המגלים אומללים, הורים על רק לא ומאיימת
 באורח־חיים ובחרו בקולם לשמוע הפסיקו שילדיהם

 כדבריו, מאיימת, גם היא ן לשלהם קוטבית מנוגד
ה בהגברת ואפילו טצה״ל ההשתמטות מכת בהגברת
 ה״גורו״ כת כי טוען, שילנסקי דונקי חה״כ ירידה.

 גם לפנות מהססת אינה רב, במרץ בישראל הפועלת
 הכת, בפעילות יש שבידיו למידע ובהתאם קטינים, אל

!רבים בלתי־חוקיים היבטים ל״אופנה״, שהפכה
להו יצליח שילנסקי דונקי שחה״ב להתפלל, צריך

 לחוק, מעבר אל למיניהן ה״גורו״ כיתות כל את ציא
 זכות להם יש שכידוע מהורים, סבל ימנע זה ובקרוב.
 ילדיהם, של אורח״החיים ועל ההשקפות על טבעית

 בכנסת לחוקק מוכרחים בכלל. למדינה טוב יהיה וזה
 שטיפת-מוח כל שיאסור היטב, ומפורט מפורש חוק

 מסוגלים שאינם קטינים לגבי וביחוד הזאת, בארץ
 בדרכים למוחם המוחדר על כלשהי ביקורת להפעיל

 גם צריך הזה החוק ומשונות. שונות ״חינוכיות״
 שגיל ורצוי מהוריהם, אחרת לנהוג ילדים על לאסור

 מה שבעיס״שמונים, עד משנה־שנתיים יוגדר הילדים
בטוח. שבטוח

שכח וכן, ירידה, נגד חוק-עזר לחוקק יש בנוסף,
 מהצבא, ״פסיכית״ השתמטות נגד חוק גם צריך תי,

 חסידי על-ידי נקוטה שילנסקי הח״כ של המידע שלפי
ומבעלז. מגור מגורו, גורו כן, כן ה״גורו״.
 בארץ, הכללי החינוך לגבי בעיה תהיה אולי אולי,

 ;לקטינים שטיפת״מוח של מובהקים אלמנטים הכולל
 שמתחיל בארץ, הדתי החינוך לגבי בעיה תהיה אולי

 שאני תפלות אמונות במיני קטינים של מוחם לשטוף
 בעיה תהיה אולי ן פה עליהן לספר מתבייש פשוט
שב המידע שלפי בתשובה החוזרים של ה״גורו״ לגבי

 שהתמכרו צעירים הורי עם פגישות מתוך (לרבות ידי
 גם ומה נשמות, חוטפים ממש הזה) החיים לאורח

 רב, במרץ פועלים בתשובה שהמחזירים אומרים, שיש
 תהיה ואולי ממש; ל״אופנה״ נהייתה שלהם והכת
קונ מחוללות אחת שלא הנוער, תנועות לכל בעיה

 הסתת לרבות והוריהם, ילדים בין איומים פליקטים
היב בעלי מעשים לעשות קטינים, לפעמים צעירים,

 שפונו לא-להם לבתים פלישה כגון בלתי״חוקיים, טים
 בלתי- התנחלויות הקמת או סיני החזרת לקראת
חוקיות.

 וכמו קשה, מטבע המון יכניס זה והעיקר העולם,
טוב. יותר ימה קשה יותר מה שאומרים

כוחכם יישר
בדוי) (שם דבליים בת גומר )—(

 מנמל ברכבת להוביל אי״אפשר כידוע, הפחם, את
 זיהום מחמת חדרה, בחוף החדשה הכוח לתחנת חיפה

 ב־ אמנם, הזערערים. בגרגיריו דארץ־ישראל אווירא
 אצו־ בישראל אבל יתירה, בהצלחה זאת עושים חו״ל

 בהקמת לחלוטין מיותרים מיליארדים להשקיע רצו
 חיפה ונמל הכוח, תחנת מול פחם לפריקת מיוחד נמל
ולאבטלה. — לרווחה נשם

 ינוצל חדרה פחם אפר כי מתבשרים, אנו עכשיו
 הזה, האפר את !ופלא הפלא בניה. חומרי לייצור

 דארץ- אווירא את לטמא עלולים הזערערים שגרגיריו
 לתחליף לבלוקים, הפיכתו למיפעל יוליכו לא ישראל,

!ביבשה אלא הים, בדרך חצץ ולתחליף צמנט
 :מאוד פשוט י האוויר על יהיה ומה י זה איככה

 אקו- בתקני שיעמדו מיוחדות, במשאיות יובל האפר
זה. לצורך שייקבעו לוגיית-אוויר

כב חלמאי עומד לא חדרה עיריית ובראש והיות
 נגזלה שכמותו ובזכות שבזכותו אחרת, מסויימת עיר
מרכ חיונית מטלה נגזלה חיפה, מסווארי לחם פת

ל (האזרח) האוצר מן עתק הון נגזל ישראל, בות
 קמה לא — סערה) בימי (שיושבת מיותר נמל בניית
 של הקיטור מתנורי שייפלט האיום האפר נגד זעקה
 בצורה שיובל לאן יובל והוא החדשה, הכוח תחנת
!להאמין קשה וחסכונית. יעילה

והמעט מרידוד ^
!נכון אל ׳מבינה אני אם כל־כך, פשוטה המצאה

מתכ סליל פני על מגנט שהעברת יודע, תינוק כל
 באמת, בניו־יורק, י הבעיה מה אז חשמל. יוצרת תי
רש מועד בעוד להתקין המציע עולמי, ממציא קם

 ב־ מגנטים לתקוע, הכבישים, בתשתית סליליות תות
!העולם על וחשמל — המכוניות גלגלי צמיגי

 בלמו התגמול משפעולות יותר שכן שיקרית, נבזיות —
 ריק לא להגיד גם יכולים ;אותה עודדו חן הסתננות

הבכי הישראלית הממלכתית האישיות אתה נו״נו־נו,
 — בטחון שר גם ומה בישראל, שר — הראשונה רה

 וזה ״קדש״, מיבצע של הקנונייתית במהות המודה
ישר ולהסברת ישראל לתדמית בל-ישוער נזק יגרום

 עניין מה נו־נו־נו, לאריק להגיד עוד יכולים ;וכו׳ אל
 לחוד, וזו לחוד זה הקנוניה, קדשת אצל קדש קודש

לגמ מיותרת טעות באמת היתה זו הזדווגו הם ואם
 היינו הזח, המספר על לוותר אפשר היה ובהחלט רי

 בסדר היה הכל ואז בעצמנו הכל לעשות צריכים
 התפשטות, יצרי חושפת היתה לא ישראל אז (כאילו

 בן- של השלישית״ ישראל ״מלכות ברחב שהתבטאו
ה הנו-נו-נואים כל את להגיד יכולים כן, — גורמן)

מוריד? או מעלה זה מה אבל שרון, לאריק אלה
 חמום־מוח קצין להיות יכול היה שרון אריאל

 ובן-גוריון דיין רבותיו כמו ולחשוב כן, ולפני ,1956ב״
 הקנוניה ועדיין בזקן, העולם כל את מחזיקים שהם

 ולהזיק בטחון שר להיות יכול שרון אריאל ;קנוניה
 עדיין והקנוניה — וכו׳ ישראל של ולהסברה לתדמית

המיו שבקנוניה הטעות על המגוחך הסיפור ן קנוניה
 שאין סיפור הוא השוקעות ואנגליה צרפת עם תרת

 את העמיד בן-גוריון שדוד בלבד זו לא שכן שחר, לו
 (מזכיר הגויים יעשו במה מוחלטת בתלות המבצע כל

 לעולם, בא היה לא פשוט הוא אחרת ?) משהו לכם
 הגורסות למדי, סבירות מפורשות, דעות שיש אלא
 פרי היו לא יחד גם והקנוניה המיבצע רעיון שכל

וב זרה, יוזמה פרי אלא ישראלית אסטרטגית יוזמה
 ששגריר להתערב, מוכן לא ואני — צרפתית דיוק יתר

 העניין, אדריכל היה לא ז׳ילבר פייר בישראל צרפת
 פרס שמעון לרעו הרעיון את למכור הצליח ואפילו

 בטוח היה פרס ששמעון באופן כלומר במתוחכם,
להפ המאמץ שכל כך שלו, בעצם, שהרעיון, למחרת

 הם אלה — נואל נלעג והקנוניה ״קדש״ בין ריד
 אולי ״הטעות״ על הסיפור מובהקים. תאומי־סיאם

 אבל לשאול, יודעים ושאינם תמימים לשכנע יכול
קנוניה. עדיין היא הקנוניה

 אריאל שאם כך, כל עמדו כבר נבונים אנשים
 — החולף האסטרטגי הפעולה שיתוף את פוסל שרון

וצר ישראל בין — חולף? אינו שכזה שיתוף ואיזה
 ולשבח לפאר זכות שום לו אין ,1956ב- ואנגליה פת
עדיין. (המילולי־מליצי, האסטרטגי הפעולה שיתוף את

□ יצמיד מי * ומבעלז! מגורו גורו על טי□1מג לגברי
עיסקוס! מין איזה * חלמאים אצו־רצו * התחתי

 שוט״שילנסקי דונקי שחה״כ בטוח אני חשוב. לא
 השוט וחוקי אלה, כל על דעתו נתן כבר המלומד

 בבירור יבחינו בכנסת לחוקק יציע שהוא הדונקיים
 שטיפת-מוח ובין לאומית״קלריקלית שטיפת-מוח בין

ו הורה בתור שאני, כך ואנטי־יהודית, אנטי־לאומית
 יבוא יום כי בדעתי בשקט בקרוב לישון אוכל אזרח,

 כפילאים יהיו וצעירינו ילדינו וכל — ובמהרה —
 — ינערו האלה החמורים וכשכל דמויי־דונקי־שילנסקי,

!יתחרש העולם

הפרוספריטי
בפתח

שרון, אהלן בגין, אהלן
 ישר שאומרים, כמו לכם, להודות רוצה אני באמת

 מזמן, זה את עושה לא כבר אולי אתה בגין, לעניין.
 בטח אבל יעני, מנשק, רק עיסקוס. מין עם ועוד
ב אז הוכחות. יש גבר. זה שרון, משהו. זוכר עוד

 הצרות, וכל אבטלה על מקום בכל שמדברים ימים
 זה בתורה שכתוב כמו גדול, אחד צל״ש לכם מגיע

 ישראל את מזכיר אולי זה לכם גדול. יהיה הקטן
אסטרטגי. בלון כמו גדולה שנהיית שלנו, הקטנה

 אלא לאסטרטגיה כך לא־כל מתכוונת אני אבל
קבו שביקורים לכם, אומרת ואני לטקטיקה, דווקא

בחו המון עם אמריקאיות מילחמה אוניות של עים
 טקטיקה הכי זה חיים לעשות שמתים נחמדים רים

 גם נמל לבנות לכם שכדאי חושבת אני בחיי, בעולם.
 הטריקיטק־ את לספק נספיק לא אז וגם באשקלון,

האמריקניים. טיים
 ישר־ ביחסי החדש העידן לכבוד לכם, אגיד מה

 אנטי-שוביניס- אבל פטריוטית, בתור אני, אל־ארה״ב
 אחת רגל על :מיוחדת קעקע כתובת עשיתי כבר טית,

 לי יש השניה, הרגל ועל ״אסטרטגיה״ כתובת לי יש
 בחיי, עובד. זה איך תאמינו ולא — ״טקטיקה״ כתובת
נמלי בכל שלנו המדינה את יפרסם הזה הפטנט

 וכבר מרידור, האנרגטי מיודענו זאת שמע אך
ה את לבדוק לניו״יורק מטעמו לנסוע מישהו זכה

 ראוי ״אוויטה״ שהמחזמר אומרים מה, מה פטנט.
לצפייה.

 מדוע פשוט, כל־כך אם :תם שאלת פה שואל אני אז
החש לרשת החמישית השדרה את כה עד רתמו לא
ניו־יורקז של מל

 כל לרישות בנוגע מה מרידור, :ממזר של ושאלה
 הגברים ולציוד מתכתיים, בסלילים בארץ המיטות

? התחת על במגנטים כלל) (בדרך

אריק של האמת ^
השי את שמכין כמי ידוע שרון אריאל הנטחון שר
ה הפוליטי״בטחוני בנוף למדי חריגה תכונה עורים.

 שעורים הכנת תמיד לא שלשום. מתמול לא ישראלי
 לפי או דעתך (לפי חיוביות מטרות משרתת זאת

 במקומה כבודה השיעורים הכנת עצם אבל דעתי),
מונח.

 תל-אביבי ערב פיו פותח שרון אריאל כאשר לכן,
 כש- זאב, במצודת לעצמו שנטל גמורה בחירות אחד,

 שאינו עד בגין של בברך שמות עושה המיניסקוס
 ג׳ורג', המלך רחוב עד רוזנבאום מרחוב ללכת יכול

 זרות, מעצמות שירתה ישראל ״קדש״ שבמיבצע ואומר
אומר. שהוא מה יודע הוא כזה, משהו או

 ולזעוק שן לחרוק טובים יהודים מיני כל יכולים
 חיית בעצמך אתה הלא נו״נו״נו, לאריק להגיד חמס,

ש גדולה, מלחמה באותה צח״ל של החנית מחודי
 בטחוניים מדיניים, הישגים שפע לישראל העניקה

 מצבנו חיה לא מעולם הרואות, ועינינו — וכלכליים
לאו הקרקע מכשיר היית אפילו אתה — יותר! טוב
תג פעולות אותן כל על בפקדך גדולה, מלחמה תה
 של הלחימה יצר את לחמם שנועדו אומללות, מול

 שלא יכולה אינה ישראל כי העולם את ולשכנע העם
 בנב־ להציגן ששקד מי שהיה אף גדול, משהו לעשות

חפדאינית ההסתגנות לחיסול כפעולות שיקרית זיות

 אמת ארה״ב. עם בממש). יתבטא הוא במה נראה עוד
 קנוניה ותישאר קנוניה, עדיין הקנוניה אבל ויציב.

הישראלית. המדיניות בתולדות עולם לדראון
 להתווכח ממשיכים טובים שיהודים מגוחך, קצת

 מחדש, פעם כל הזה הבל־יימחה הכתם על ולהתפלמס
 ממנו. להימנע אפשר שהיה לעצמם ומוכיחים וחוזרים

 אי- היסטוריה צואים. תחתונים לא זה היסטוריה
 הביתית הכביסה מועילה למי מזה, וחוץ לכבס. אפשר

 גיבש כולו שהעולם שעה הזאת, האווילית הקטנה
? זו בפרשה מוצקות דעות מכבר זה

 זאת אמת על התגובה אמת. אמר הביטחון שר
״״שקר זעקות להיות יכולה אינה  יכולה התגובה !

לנו מציע אתה ועכשיו מה, ״אז ורק: אך להיות
?״ יותר מסריחה בקנוניה להסתאב

אפשר אי
להכחיש

 הכל את / להכחיש אפשר אי לכפור, אפשר אי
 אחד יום עובר לא ועכשיו / פיש״ ה״געפילטע עשה
 מי־שהוא- וכל / סימפוזיון בלעדי דיון, בלעדי / בציון

 האומה את ובפתרונו־הוא / להביע דעתו אץ מה
 / כמית לא מספרן מרובות, וההצעות / להשביע מבקש
 והפולמוס / לאומית אחדות ממשלת עד ומרי מיירי

ו והעמקה הרחבה ומחייב / ונושך ועוקץ מתלהט
 שם / אולמות ממלאים כספרדים אשכנזים / המשך

 כי הקול' יצא וכבר — עלמות עם עלמים וטף, זקן
מעור זוגות כמה טוב במזל נולדו / הערבים באחד

להת נמשיך / נזדיין כולנו בתוקפנות כן על / בים
 שניים־ זו בדרך נמשיך רק ואם / ולדיין לצעוק ווכח,

 / חברבורות ונמר עורו כושי יהפוך / דורות שלושה
ונפ חברתית משפחתית, בתערובת תיעלם העדתיות

 מפ־ בהיכל רק יישארו ו״ספרדי״ ו״אשכנזי״ / שית
הראשית■ הרבנות של השעווה לצות


