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תת 0133 ז?רעל<ה
 כי בחכריו חשד

 !־פיזר הרעיזוהו,
כסוכר♦ רעד

 אל* מבקה אבו־חסיין סעיד בין
 יכ־0 נתגלע לעבודה וחבריו גרביה

בחב עובה הוא שבו במוסך םוך.
 התרחשה ויהודים, ערבים רת

 נסך מישהו כי חשד והוא מריבה,
 כאבי־בטן חש הוא במאכליו. רעל

לנקום. והחליט ובחילות,
ו בלתי־קטלני, בסם בחר הוא

 של קערת־הסוכר בתוך אותו פיזר
 בכך התגאה הוא אולם העובדים.

ה מן לגם מהם שאיש לפני עוד
 במיש־ והתלוננו מיהרו ולכן תה

סרה.
הח והשופט נעצר, אבדחסיין

 ב־ להסתכלות אותו לשלוח ליט
 סניגורו, לחולי־נפש. בית־חולים

ה את לזרז ביקש שלנגר, אהרון
 ברגע שולחו את ולשחרר בדיקה

יתאפשר. שהדבר
 כאשר כמזכירות. ׳חיפוש

 הופיע תקופת־המעצר, נסתיימה
ממר קצין־המישטרה השופט לפני

 של מעצרו כי וביקש הירקון, חב
נו ימים לחמישה יוארך החשוד
מבית•- הדעת שחוות מכיוון ספים׳

שלנגר פרקליט
תה בכוס

התקבלה. טרם אברבנאל החולים
והצ רגליו על הסניגור קפץ אז
 נשלחה ידיעתו למיטב כי היר

 כבר מבית־החולים חוות־הדעת
 חייבת והיא ימים, שלושה לפני

 בית־המישפט. במזכירות להימצא
מתקי השתכנע מץ משה השופט

 לדחות והחליט הסניגור, של פותו
מדוק לחיפוש עד הדיון המשך את
במזכירות. דק

 חוות- פרי. העלה אומנם החיפוש
 והשופט במזכירות, נמצאה הדעת

 ושלח החשוד, את מייד שיחרר
הביתה. אותו

והנכה דיפרוצה
 סיכסוד זה חיה האס
 גסיון אך אתנן, על

? מגכה כספיס לסחוט
 את אמורבן מנחם עצר כאשר
וה פלמחים פרדסי ליד מכוניתו

 המוזרה, הטרמפיסטית את עלה
יתפת העניינים כי חשב לא הוא
 הוא אמורבן שהתפתחו. כפי חו

הצעי לנכים. מיוחד ורכבו נכה,
 ממנו ודרשה למכונית נכנסה רה

שב לפרדס איתה יכנס כי מייד
 יחסי־מין איתה ויקיים סביבה
שקל. 200 תמורת

 סירב הוא הנכה, של לגירסתו
)58־ בעמוד (המשך

ממאדים איש /

איחוד?
ן התכוון הוא למה — לאומי איחוד ממשלת אמר כשנגין

 נהנה בעכבר, כחתול ומשתעשע ב״עבודה״ משטה הוא האם
 יודע שאינו כגוף בכללותו הציבור ובעיני עצמה בעיני להשפילה

 היטב מודע הוא להיפך, האם, ז באי״אונים ומתבוסט נפשו את
 מאמין שאינו כדי עד משטרו־הוא של האמיתי אין־האונים את
 האם ז בעצמו המדינה ספינת את לנווט להמשיך ביכולתו כי
 מלא כשותף ל״עבודה״ זקוק פשוט שהוא אלא זה, ולא זה לא

 לאומי בסיס מתוך בלבנון למלחמה לצאת שלא כדי בשלטון
ז מדי צר

 היתה שהפניה מניח אני כי אם לי, נהירה אינה התשובה
 את לקעקע כלל צריך אינו בגין לא, מתעתעת. לא רצינית,
 מצטיין דווקא הוא באחרונה כן, על יתר העבודה. מפלגת
 כמנהיג להיסטוריה להיכנס רוצה הוא בישראל. שלום כעושה

 אותו מעסיק הזה שהעניין דומה כן, — האפשר ככל ״חיובי״
 והעתיד החמור ההווה תחושת ומתוך — האחרונה בעת למדי

לאחריות. ממש של שותף מבקש הוא ביותר הלא־מרנין
 מוצעת שהיא כפי באחריות, המשותפת שהנשיאה היא הצרה

 בכניסה מדובר קו-אפס. באיזה מתחילה אינה בגין, על״ידי
 מאוד, מסויים בכיוון מכבר זה המתנהלת עגלה של לריתמה

 שמאלה, או ימינה כמעט פניות שום מאפשר שאינו בשטח
 אובייקטיביות. סיבות בגלל לאו־דווקא זה וכל לאחור. לדבר שלא

 לגלגל בבוץ. העגלה את להתקיע שהפליא הוא בגין העגלון
"״הושיעו רבין את פרס באזני ולקרוא מתחסדות עיניים עכשיו ! 

קטנה. לא חוצפה זו פטריוטי,
בגין, בגין שכן פשוטה. כה אינה זאת בכל הבעיה !מה אלא

 ההמון ז העם על יהיה מה אך ההיסטוריה, בדין רחמים אין
 הסימנים כל ולפי שם, נמצא עדיין לשלטון בבגין שבחר הנבער
 מזה ייצא מה אבל יותר, גדול ברוב אף אולי שנית, בו יבחר

 מישהו פה יש והאם 2 ותעיה חורבן משילוש חוץ למדינה
 לחלצנו יוכל מלאכים של שמשטר שטרות, על לחתום היכול

2 כה עד שקענו כבר שבתוכו הבוץ מן
 אי״אפשר ופשוט חמור שהמצב חש בגין אם שבין ככה
 מתוך מלחמה לעשות מבקש הוא אם ובין יותר, ככה להמשיך

 היטב להישקל העניין ראוי טירבית, לאומית תמימות״דעים
 ל״ליכוד״ לאיד שמחה של אימפולסים מתוך לא ברצינות, היטב,

 מדובר אבל צחוק, צחוק לאנחות. בגין של משטרו והפקרת
שאומרים. כמו ילדינו, בעתיד

 פירושו אבל 2 בבקשה 2 לאומי איחוד ממשלת מציע בגין
 מודחים והחזרת ותפקידים תיקים בחלוקת רק לא דבר של

 הבטחון, במדיניות החוץ, במדיניות בתפנית ״גם״ מדובר למיניהם.
 2 הבטחון ושר הממשלה ראש ״לכם :רק לא הכלכלית. במדיניות

״האוצר ושר החוץ שר לנו  שגרירות לא גם מספיק. לא זה !
 הגולן, סיפוח ביטול דבר של פירושו כתוספת־יוקר. וושינגטון

 על כעם עצמם את לראות הפלשתינים בזכויות והכרה למשל.
 הפרד״ומשול־סכסך־ורופף מדיניות וזריקת מכך, המשתמע כל

 ההתנחלויות והפסקת האשפה, פח אל בשטחים המכוערת
 בבית והחסר היש לביצור הלאומיים המשאבים והפניית והסרתן,

 ״עצירת מטורפי של המביכה לעדלאידע קץ ושימת פנימה,
!הלאה וכן הלאה וכן — מסיני״ הנסיגה
 ואאזין. לרגע שאצטננן מוטב אולי הלאה שאמשיך לפני אבל

 ברחמנות: אחרי קורא בגין קול את שומע שאני לי, נדמה
 תנאים לי מתנה אתה מה ממאדים, איש שם, אתם נא ״שמע

"2 לך לאומי איחוד הצעתי אני מה, 2 מלמעלה

חזקה ביד £
 מחכה מה אפילו משערים לא עוד בגולן שלנו הדרוזים

 יחמיץ לא ישראל עם וחלק. חד מייד, יישברו לא הם אם להם,
 להפליא שנה אלפיים מזה לו שנקרתה הראשונה ההזדמנות את

 התיכון, המזרח עמי בין ומפורד מפוזר מתנכר, במיעוט מכותיו
 עושים, אינם המספח המלך דתי ואת עם מכל שונות ודתיהם

להניחם. שווה אין ישראל ולמלך
!ניצלת לפחות, מזה, — ״המערך״

? לעולם ״גמר לא זה ^
 הבולאות חרשי כאשר ולכן לאיש, שייכת לא סנש חנה

המוק החדשה הבולים בסידרת אותה לכלול החליטו הישראלית
למחות. קם לא איש הגרדום״, ל״עולי דשת

 שלמה עם אחת בולים בסידרת סנש חנה הולך. הכל אצלנו
חשוב? כך כל זה ומה בו. לענות עניין כן גם 2בן״יוסף
 מין לערבב אי־אפשר כי חשוב. כך כל זה מה לכם אגיד אני
 היא התוצאה אבל הרואות, ועינינו אפשר, כלומר מינו. כשאינו

תבל. בעברית שקרוי מה
 אמות־המידה, מסתלפות מינו, בשאינו מין מערבבים כאשר

המוש ומתבלבלים התפישה ומתערפלת ההגיון ונעלם הפשר אובד
 חי כל סיווג ההבנות♦ נעלמות האבחנות נמחקות כאשר גים•

 יסוד״מוסד היא לסווג והיכולת בראשית, ימי מששת קיים למינהו
 ממשלת של חכמי-החרשים באים עכשיו האנושית. החשיבה של

 ״תעסה- 2 (״רייסריזם״ אי־תרבותם את ומפגינים השנייה, הליכוד
 של הזאת החדשה במרקחת ושכלם דעתם קהות את ),2גלזריזם״

סנש-בו״יוסף״אלי״כהן־אבשלום-חביב. סלט
 המזוויעה האנושית הדייסה מאחורי מסויים הגיון יש כמובן,

 הוצאו כולם גיבורים, היו כולם דבר. אותו היו כולם הזאת:
 ״משלהם״, יותר להורג הוצאו ״משלנו״ נכון, זה. וזהו להורג,

אתה סרני, (אנצו ההיסטורית האמת זו 2 לעשות מה אבל

 אז סנש. חנה היתה ״להם״ — נכון שנכון מה אבל ).2 שומע
 את לקישוט. אחת, מספיק כן, בסידרה. אותה נשים בואו

 הפרופורציות. על לשמור העיקר אולי. אחרת, בפעם רייק חביבה
 לחם מי גיבור. היה פה מי בולים לאור המתחנכים שיידעו

האחרונה. שמו טיפת עד המולדת בעד
 שבהם ודרכים רעיונות מיני וכל גבורה מיני כל שיש זה

 עלובים. חטטנים לכמה נניח למות, גיבורים הולכים ולאורם
 — לרגל יוצא ואחד לרצוח יוצא ואחד להציל יוצא שאחד זה

 בנכונות כרוכים כולם כי אם מזה, זה בתכלית שונים דברים
 כשם כרגע. חשוב כך כל לא — במוות ובהסתכנות להקרבה

 ״אירגון ״ההגנה״, בין הבדל בעצם, היה, מה חשוב כך כל שלא
 פטריוטים, היו כולם ישראל״. חרות ו״לוחמי לאומי״ צבאי
 על במאבק חלקם את נתנו כולם נהדרים, נפלאים, היו כולם

 מה במיספר. אפילו אולי דבר, אותו היו כולם העם, עצמאות
 הכל !חשוב זה כל מה אה, 2 מה לשם מדוע, איך, מתי, ,מי,

 — ועובדה ממלכתי, מחתרות חידון לעשות אפילו אפשר הולך•
 הבדלים. שום היו לא באמת כאילו יחד, פעולה, משתפים כולם
 2 הגרדום״ ״עולי בין הבדלים מניין הבדלים, היו לא ואם

 למרות כהן, אלי את גם לכבד לא למה זו, חגיגית ובהזדמנות
2 אחר לכוכב-לכת שייך שהוא

 הבית״רי, בן־יוסף שלמה גדול. אחד סלט דייסה. הולך. הכל
 נשים ובו צפת ראש-פינה בדרך ערבי באוטובוס רימון יודה

 הנאצים על־ידי שנלכדה מקיסריה, הצנחנית סנש וחנה — וילדים
יהודים. להציל לארגן, שמה בצאתה בהונגריה
2 לעולם ייגמר לא זה אלי,

 אלא המזרח, עדות בן שהנני מפני לא לתפקיד אותי ״הציעו
 מועמד עזריאל, דניאל עו״ד אמר כך — תמ״י״ איש שאני מפני

 בנסיבות ב״ימעריב״. גולדשטיין לדב לאומי, לביטוח למוסד תמ״י
 הוא עזריאל דניאל מדוע לברר, אלא נותר לא אלה טהורות

תמ״י. איש

ספרדים 1דנ1ב ^
 מאחר כי שהכריז, במקום הכריז הייכל חסניין מוחמד

 של — שלהם הדמוגרפי שההרכב ומאחר פצצה, יש שלישראלים
 אירופה יוצאי שמיספר תוך בהתמדה משתנה — הישראלים
 האיסלאם ארצות יוצאי ומיספר מתמעט (״אשכנזים״) וצאצאיהם
 שונאים שה״ספרדים״ ומאחר והולך, גדל (״ספרדים״) וצאצאיהם

 שניים ועוד שניים אז ה״אשכנזים״, מאשר יותר הערבים את
 זה, פרק־זמן למה בדיוק ברור לא — שנה 20 ובעוד ארבע, הם

 הספרדים — לשכוח לא ונא שנה, 20 :אמר הוא ככה אבל
הפצצה... את הערבים, עלינו, יטילו הללו

 כן לפני קצר שזמן נזכרתי, הללו הדברים את כשקראתי
 את ניתח הוא שבו בנזימן, עוזי מאת מאמר ב״הארץ״ קראתי

 הפיסית אי-היכולת על שרון אריאל הבטחון שר דברי משמעות
 כבר פשוט אנחנו — נשק מערכות ועוד עוד לקלוט ישראל של

 אותנו מזיינת שלילית הגירה וכל ראש ועד רגל מכף מזויינים
 מהדגשת לעבור שלנו הכורח או הצורך ועל — יותר יום מדי

 בסופה שאל בנזימן עוזי פער״איכות. או איכות, להדגשת כמות
 פצצה. לאותה הבטחון שר כוונת אין אם רשימה, אותה של

 שרון אריאל אם לשאול אפשר אולי הייכל של הציורי בסגנונו
עכשיו. כבר ״ספרדי״ בעצם, איננו,

 קיום כורח על שרון אריאל דברי למישמע אבוש, ולא אודה
 כמכשיר מלחמת-מנע על הרהור כל קודם בי עבר האיכותי הפער

 שהמימסד מפני ואולי שמרן, שאני משום אולי — להשגתו
 שתורצו מעולם, מלחמות היו כבר (ואומנם שמרן שלנו הבטחוני

 לעצמי להרשות יכול איני אבל האיכותי). הפער בסיסמת גם
בהייכל. גם בבנזימן, גם לזלזל

 בהנעת ומלואו עולם על לאיים מסוגל בגין היום אם ובאמת,
 אחד יהודי ייהרג אך אם ישורנו מי שסופה למלחמה צה״ל

 ואפילו רגע מדי להתרחש עלול וזה — פלשתינית טירור בפעולת
 שנה, עשרים בעוד מחר, לא מדוע — לאור אלה שורות צאת עד

 זה או זה יריב מוקד על מוחקת-פער פצצה לא תרצו, אם
 ויפעיל אחת, שנתה ינוע שעון־הפער מחוג כאשר בסביבתנו,
2 הטיל את אוטומטית

 ;כוחני מלחמתי, צבאי, פתרון — אחד ההגיון המקרים בשני
 יהירות מתוך מוצאות״חן שאינן ומציאות עובדות משנה פתרון

 ענווה שמץ בלא משיחי, בבטחון שחצנית, באלימות ואדנות,
 בחרתנו, אתה אם שכן בעולמנו, תהליך או גורם שום כלפי

דפקת. אותם .משמע
 עויינת, מציאות עם להתפשר מהכרח איפוא פטורים אנו

 המטפחים באנשים אחרים, במאוויים שונים, בגורמים להתחשב
 כוח. לנו יש משלהם. אינטרסים בעלי בעמים נוגדות, שאיפות

 ״איכותי" מחר ״כמותי״, והיום אתמול כוח, ושוב כוח כוח,
 מוכנים לא ״הם״ עוד כל כי שם, אתם, לי תגידו אל (ורק

 על דיבורים הימה, אותנו לזרוק סיסמתם עוד כל להתפשר,
 לא שכן ;תועלת שום בהם ואין אותנו מחלישים רק פשרה

 גורר כוח שכן הכל, את יענה לא שהכוח הוכח שכבר בלבד זו
 החיים ;במועדה פשרה, גוררת שפשרה גם הוכח אלא כוח,

החרב.) ביד מאשר פחות לא הלשון ביד והמוות
 אבל המתוחכם. הייכל של ה״ספרדים״ בהגדרת כופר אני

 וכה יתן כה ספרדים, כולנו אז — לרגע בה נסתייע אם
לחשוב. — כוח לנו יוסיף
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