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קדוש קדוש, קדוש,
 לא שיצא ברלין, ישעיהו מאת רוסים״ ״הוגים בספר

 ברוידא, אפרים של בתרגומו עובד״ ״עם בהוצאת מכבר
 חרצן, אלכסנדר ההוגה מדברי בציטוט 52 בעמוד נתקלתי
 עד חירות יידע לא ״העולם :שנה ממאה יותר לפני שנכתבו

 ואנושי, פשוט לדבר ייהפך מדיני, דתי, שהוא מה כל אשר
 אמיתות מואס לבגרות שהגיע ההגיון והזמה. לביקורת הניתן

בעיניו...״ קודש־קודשים שהוא דבר לו אין שנתקדשו...
 אותו יכול רק אילו !וחסר־ערך אווילי פטפוט איזה
 את למצוא נס אותו ובכוח לרגע, להתחיות הרצן אלכסנדר

 אבוחצירה אהרון אחד המכתיף המשולהב ההמון בתוך עצמו
 וקורא שהורשע, במה ישראלי בבית־משפט שהורשע לאחר
 ומצטרף האיומה בטעותו מייד מכיר היה ״קדוש!״ אחריו

 ללכת ונשבעים בשר״ודם, אדם המקדשים המשתוללים אל
 חשיבה בכוח להגיע הוא אחד שדבר מפני ובמים, באש אחריו

 עד חירות יידע לא העולם כי משוכנעות לכלל מופשטת
 ואנושי פשוט לדבר ייהפך ומדיני דתי שהוא מה כל אשר

 דבר לו אין לבגרות שהגיע הגיון וכי והזמה, לביקורת הניתן
 לעמוד הוא לגמרי אחר ודבר בעיניו, קודשים קודש שהוא

 אבוחצירה, אהרון כמו קדושה תופעה מול פנים־אל־פנים
 ניתן שאינו המוחשי, הממשי, בקיומה עיניך במו ולהיווכח
לעירעור.

 בעל בן־אדם איזה כתפיהם על מרכיבים אנשים — עובדה
 מתגודדים נטולות־המבע, פניו מעל סר שאינו אידיוטי, חיוך

 אקסטזה, מתוך וצועקים הרגיל מגדר יוצאת בתלתבות סביבו
 ומהו מיהו משפט. כל מפני וחסין קדוש שהוא קולות, בקולי
 פניו, מעל סר אינו אידיוטי שחיוך מורכב־עלי״כתפיים, אותו

 ועצמותיו גופו בשר האם בישראל! קדוש להחשב זכה כי
 ומפלים תמותה בני שאר של ועצמותיהם מבשרם משהו שונים
 במינה מיוחדת רוחניות שמא או !קדושה למדרגת עד אותו

 רואחו שכל עד מהם, סר אינו אידיוטי שחיוך מפניו, קורנת
 האיש עשה ושמא עומד! הוא קדושים במחיצת כי חש

 ריפא מתים, החיה מאין, יש ברא ועצומים, גדולים מופתים
 או !מועדים וגנבים רמאים בתשובה החזיר אנושים, חולים

 מני עמוקים ודת הגות דברי ותוכחה, מוסר ספרי כתב אולי
!בזה זה וטוחנם הדים ועוקר סיני כעילוי, שמו שהוציאו ים,

 הקדושה, קבורה כאן דווקא אך — שלא רושם עושה
 רק אילו בה להכיר בוודאי מאחר היה לא הרצו שאלכסנדר

 בישראל כי אבוחצירה• התופעה אל צורכו די להתקרב לו ניתן
 צריך לא ונפלאות, נסים עושה להיות צריך לא 1982 של

 לא התנהגות, של מופת להיות צריך לא רוחניות, להקרין
 מאגית השפעה להשפיע כדי מוסרית בהגות להתנכר צריך

 ולא פחות לא קדוש, בעיניהם ולהחשב בני״אדם המוני על
יותר.

 הרבה יש אנשים, הרבה יש אנשים, בינינו יש כי למה!
 שאחד למה יגיעו לא שנה מאח שבעוד אנשים, מדי יותר

שנה. מאה לפני אליו הגיע הרצו אלכסנדר
 מאתיים בעוד ולומר להסתייג וצריך טועה, אני שמא או

!שנח

אשמים העצים

 שהקים התיכון, הים שפת שעל הקיקיון בעיר שם השואה
 וגם — הורס הוא ועכשיו מיליארדים וכך בכך ישראל עם
זעם. בחמת — האמריקני המסים למשלם משהו עולה זה

 סנוורי מוכה כובש, עם שהעז הקיקיון בעיר שם, כי
 אדמת על להקים לפחות, שנה במאה שאיחרה התפשטות

 — שלי־שלי־ושלד״שלי של מונומנטלי היסטורי בשחץ כיבוש
 יהודים דברי קורא ואתה שומע אתה הזה היום עצם עד

 הבינלאומי לגבול שממערב שטחים על במפורש האומרים
 :בשנים עשרות זה ומלואו עולם על־ידי המוכר הישראלי״מצרי

 שקר על שנוסדה העיר — שלנו!״ ״זה ישראל!״ ארץ ״זו
 — הכוח והבל הציונות וסלף החמדנות של הטובעניים החולות
 דברים מתרחשים כהנא, כוהני תריסר של השואה במרתף

 לעקוב מסתקרנים הרוסים שאפילו מאוד, מוזרים מוזרים,
 מיוחדת ביון אוניית הפעלת של קטן לא במחיר אחריהם

תת״קרקעי• לציתות
 הכריז מאז בהלם שנתונה המיליונים 220 בת אמריקה

 השגריר בוושינגטון, גורן שלמה האשכנזי הרב של מחליפו
 השואה במרתף כהנא כוהני תריסר כי ארנס, משה החילוני

 עומדת המיליונים 250 בת רוסיה להתאבד. מאיימים בימית
 יושבי תריסר ללחשי כרויה אוזנה עצמה, את ושואלת רתת

לא!״ או יתאבדו יהיה! מה ״אז בימית: השואה מרתף
 השכם התוקעים שלנו, הראשיים הרבנים על לדבר שלא

 תמול־שלשום שרק הם, — בימית שם הדות לתוך והערב
 — למהדרין כשרה ארץ־ישראל שהיא חוצות בראש זעקו

 במרתף שיתאבד מי כי גדולים, ובמופתים באותות ומוכיחים
 השמן חלקו את ומאבד גיהינום יורש סופו ימית שואת
הנא• בעולם

 רוצים הם איכפת. לא פשוט זה לי אבל הרוג, אותי הירגו
 האלה החיים מי של לעזאזל, זכותם. זו שיתאבדו. להתאבד!

!שלהם לא אם

השואה ום

— עצים. משמיד כך ובתוך נורמליזציה על שמדבר מי
 צבא במחנות ביישובים יהודים שנטעו — סרק ועצי פרי עצי

 להימסר מנת על באחרונה פונו ששטחיהם בסיני, ישראליים
ז נורמלי הוא האם המצריים, לבעליהם החודש
 כמוהו, מאין ברברי מעשה היא עצים השמדת ספק, אין
 אבל הרסניים. וחימח כעס פרי עצום נפשי לחץ על המעיד

ז ברושים או גפנים אשמים במה
 ובעצמו, בכבודו וייץ רענן היה זה טועה איני אם מישהו,

 מאחר הושמדו בסיני יהודים תושבים שנטעו שהעצים אמר
 מרשים אולי זה למסתננים. ומחסה מסתור לשמש בהם שהיה
יצחיק. רק זה המסתננים את בישראל. שוטים כמה

 גם משקפים בחולות וקבירתם ימית בתי שהרס כשם
 בתירוצים המוסווית הסיבה האם להחריד. מטורף משהו הם

 הקמת באיוולת בושה — בושה אלא אינה ומגוחכים טפשיים
ז מלכתחילה ימית

 לנצח־נצחים, תילה על לעמוד זאת איוולת ראויה כך, אם
 אנו בחולות ימית בתי קבירת עם נשכחנה. שלא ובלבד

 — בסיני הישראלי הקולוניאליזם חטא בשיכחת מסתכנים
 בקברים אפוא לעלות עלולה ימית בתי קבורת עליו. ובחזרה
לשוכחים• שייכרו

המוצי שגיאתם־איוולתם. על יחזרו הבושה מפני החרדים
 עצמם על מעידים אינם ובתים עצים על הבהול זעמם אים

 אמיתית חרטה מפגינים אינם ואחווה, שלום רודפי שהם
שלהם. כבתוך בסיני עשותם על

 מתינות על בטענות למצרים לבוא להם מפריע שלא מה
 גז לשאוב להמשיך רשות לבקש או הנורמליזציה, בתהליך

הסופי. הפינוי לאחר גם שדות משדה

שיתאבד! לעזאזל.
 כיון. מטוסי ושיגרו בלווייניהם הסתפקו לא האמריקנים

 להאזין עת כי ביון. אוניית ושיגרו החזיקו החרו הרוסים
במרתף לנעשה רב״קשב ולהקשיב לצותת עת הזאת. העת היא
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 להשחיל — מצויין רעיון דווקא פעם היה בגין למנחם
 על משחיל הייתי אני באב. תשעה על השואה יום את

 חורבן ימי שני עליו להשחיל השכילו חז״ל — באב תשעה
 לשווא. הזיכרון• יום את גם השואה, ביום המושחל — ושואה

 אבל ימי שלושה כנראה, צריך, היהודי העם יילך. לא זה
להתווכח. קשה בשטח עובדות ועם לאומיים,

 לשמו, פצעים בגירוד מזוכיזם מעט לו שיש חושב, אני
 הזה ביום חלק איזה עצמי את שואל אני שואה יום ומדי

 כגון חיוביות תיפקודות משרת חלק ואיזה מזוכיזם משרת
 סוף ממנו. לקחים להפקת וחתירה שקרה למה פשר ביקוש

 לשם !לא ותו הזכרון את לשרת בא הזכרון האם סוף, כל
 חיזוקים מהם לשאוב כדי לא אם דברים זוכרים אגו מה

ן ותועלות
 מתוך המזדקרת המאשימה האצבע מידה באיזו שואל אני

 אדם כל של מועדותו את מעינינו מסתירה אינה השואה יום
 ;מישנהו את לרצוח עם כל של ומועדותו רעהו את לרצוח

עטנו. לרבות עם כל ואתה, אני לרבות אדם כל
 אחד •היו לא שנרצחו המיליונים ששת האם שואל אני

 מהם אחד כל שרצח מלאים, עולמות מיליונים ששה לאחד
 יותר ולא רצח פחות לא שהוא רצח עצמו, בפני רצח גם היה
ובשטחינו• בארצנו יום יום לו עדים שאנו רצח מכל רצח

 תשמש לא שהשואה מנת על די עושים אנו אם שואל אני
אליבי. לנו

— נורמלי עם אותנו השאירה השואה אם שואל אני
 מחייבת אינה היא והאם — לפניה נורמליים שהיינו ככל

 משאנו פחות לא מצבנו את ולבדוק במעשינו לפשפש אותנו
אחרים. של מעשיהם וחוקרים בודקים

לח־״
 ״ישראל על כדבריו אשר כהן, חיים של מעשהו כגודל

 כן ממנו, שגלה ישראל כבוד את אחת בבת גאל הברברית״
העם. על המעשה של רישומו מיצער

 ישראל־מטומטמת- מעל קרע כהן חיים כי נדמה, לרגע
 והתנשאות רודנות בחבלי אותה שלכדו הקסם קורי את הכיבוש
 החיים שטפו מהר חיש לרגע. אחר. עם פני על אכזרית
 נשארנו נשתנה. לא מאומה כי התחוור, מהר חיש הלאה•

כשהיינו.
 העתונות היתה לא הבריטי המנדט ימי מאז מזה. גרוע
 השלטונות. על-ידי פיה חסימת כנגד כך כל מאוחדת העברית

 העורך שניצר, שמואל כתב בסכנה״, ת ו נ ו ת ע ה חופש ״אכן,
 כמקובל שלא שפורסמה בוטה ברשימה ״מעריב״, של הראשי
ח חופש :ברור היה והמסר העתון• של הראשון בעמוד ר ז א ה  

בסכנה.
 ערים ראשי עם ראיונות שידור נאסר המימסד! תגובת

בגדה.
 בקצב יימשך זה שאם לחזות, כדי נביא להיות צריך לא

 מאחורי החזוי בעתיד עצמם את ימצאו וחסידיו כהן חיים זה,
ובריח. דלתיים

 מצידי, ששמה, למחתרת, ירדו לא כן לפני אם כלומר,
ישראל. חרות לוחמי להיות יכול

)57 מעמד (המשך
תקו בל במשך ולהונג־קונג. לטוקיו ליגה

ככתב נלסון שימש כימאי עבודתו פת
ב מסיוריו רשימות ושלח הזה. העולם

העולם. נמלי
 כי לנלסון הודיע האוניה של רב־החובל

 כעיתונאי סואץ. בתעלת תעבור האונייה
 איזה נלסון קלט מחודדים חושים בעל

 כשהגיעה בהפלגה. טמון עיתונאי סיפור
 מצלמתו את הוציא הוא לסואץ, האונייה

 לו שיהיה כדי התעלה את מצלם והחל
 של חשדם את עורר הדבר לכתבה. חומר

 הוא נעצר. ונלסון בדיקה נערכה המצרים•
 והפך שבועות, כמה המצרי בכלא שהה

 בעולם. ביותר הידוע לעיתונאי זו בתקופה
 ממשלת־ישר־ האו״ם, של הכללי המזכיר

ה המעצמות ושגרירי מצריים נשיא אל,
 כתב של בגורלו טיפלו אלה כל — גדולות
נלסון. רפי וזזה העולם

 ישראלי, כתב על־ידי סואץ תעלת חציית
ה ״המיבצע העולם בעיתוני אז הוגדרה
 המדינה.״ קום מאז ביותר הגדול עיתונאי

 הזה העולם דפי מעל שלח אבנרי אורי
 עבד־ גמאל מצריים, לשליט גלוי מיכתב

 העיתונאי את לשחרר ודרש נאצר, אל
 לסקופ זכה ונלסון רעש, העולם נלסון.
חייו.

 מועדון־הלילה של לבעליו הסך אחר־כך
 ■ולאמרגנו ,220 מינוס הפופולרי, האילתי

 נולד השנים במשך כהו. דודו הזמר של
 עד מהן, והתגרש בשים נשא הוא בן. לו

ששת־הימים. מילחמת אחרי לאילת, ששב
 לאתר במהרה הפך נלסון של הכפר
 הפך גם הוא אילת. של המרכזי התיירות

 ולאילתים, לתל-אביבים אופנתי למרכז
 כסיה קפה מעין הבוהימה. של ולמרכזה

השבוע. סופי של אקסודוס וקפה
 במשך פשטות. על הקפיד נלסון רפי
 זורמים. מים לכפר הגיעו לא ארוכות שנים

 לרשת הכפר חובר האחרונה בשנה רק
 אסי שהביא עץ בשתילת נחוג והטקס המים,

 שנשתל הראשון העץ זה היה במתנה. דיין
הכפר. של חופו על

פציעתו אחרי נלסון רפי
האבן את להזיז שנה 15

ה הגבוהים, הדקלים באו בעקבותיו
ש הבדואי והמזרונים. הכיסאות סוכות,

 הדגים, ואת הנפלאים הסטייקים את הכין
 ושזיפים, תפוזים ופלחי כרוב על שהוגשו

 רפי המאולתרת. בסוכה יותר הסתפק לא
 לצלות ממשיך הוא אך מיטבח, לו בנה
 הבאר רחבת גחלים. על והדגים הבשר את

 עגל רק בטון. קיר לה ונוסף התרחבה,
 ה- ממפיקי במתנה לנלסון שניתן הזהב,

 של בכיכובו באילת שצולמה סידרהמשה,
הצוק. בראש מקומו על נותר לנקסטר, ברט

נופ עשרות מילאו הפסח חופשת בימי
 בחלל אך נלסון, של כפרו את עליזים שים

 לא או יחזירו — השאלה ניסרה האוויר
? יחזירו
 נקבעה שכאשר סיפרה הבדיחות אחת

 הצוקים אחד על אותה הניחו הגבול, אבן
 מאורחיו אחד נלסון. של כפרו במרכז

 של מקומה על שידע הכפר, של הקבועים
 15 אותו: ושאל נלסון אל ניגש האבן,

 לא למה הצוק, את להזיז כדי לך היו שבה
!■ ישי שרית ן זה את עשית
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