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ה הבחינה מן מאוד עצל מאוד, לגן
 (״חומיי- שביתות שונא אינטלקטואלית,

 ימין את פרץ, יהושע את שונא ניזם״>,
 אמנון של הקהל — בקיצור סוויסה.
דנקנר. נתן כלומר דונביץ׳,
 קן של המערב בתרבות חניפנוף נכון,

 אימת כל יותר, עצבני נעשה תנועת־הנוער
נוכ את מגבירה השלמה שארץ־ישראל

 הציוני הימין של כוחו לעומת חותה.
 קטנה, הארץ חלוקת של מפא״י נשארת

 חסרת ובעיקר לא-ריאלית מצטמצמת,
 ויותר יותר ברור שהרי למאבק. כלים

 השלמה ארץ־ישראל נגד המאבק —
 יחודי״ערבי, מאבק יהיה הארץ וחלוקת
 אלה כתפי על נישא שמאבק מכיוון

תמיד. הדיכוי. על ביוקר המשלמים
 נאבקים״ מה ״על היא ופוליטיקה

 הילדים אבל נאבקים״. מי ״עם עם ביחד
 של סיפוקים דחיית כושר עם הקטנים,

יכו אינם מתבגרים״לא־מבוגרים נערים
 יכולים אינם חם זה. את להבין לים

טרא אולי הטראנספורמציח, את לעבור
 במרחב״, ״ההשלכות של במהותה, גית
 שכביכול החלום, מממלכת המעבר של

 רפובליקת אל אי-פעם, לה התקיימה
 המיזרח- האכזרית, החזקה, המציאות
האינט הטראנספורמציח את תיכונית.

 אף יעברו לא חם הזאת לקטואלית
פעם.

 שחפגנת-חמונים להבין יכולים לא הם
 נגד מאבק מאותו חלק היא בנצרת

 ובכפר־שלם. בתל״אביב הפגנה כמו בגין,
 ורב- דו-לאומיות להיות צריכות כולן

 אחד! למחנה כולם יתמזגו מתי אתניות.
אח סיפוק וחפוזי דנקנר בלי הזמן, עם

מהפכנית• סבלנות הרבה ועם רים

 של בסופו תומכים, חדנקנרים לכן
 או בעיניהם, טוב לא הוא בפרס. דבר,

 כמוהו, חם, אך מדי. תרבות-מערביתניקי
 רוצה ש״אינו מכיוון הסיפוח, נגד קצת

 הם בבית.״ אצלו ערבים וחצי מיליון
 רוצים שהפלסטינם מפני הסיפוח נגד לא

 הסיפוח נגד הם לא. עצמאות. מדינה,
 בארץ. אצלם ערבים רוצים לא חם כי

 גזענים יונים בין חזה הקטן ההבדל
 אנשי או שמאל אנשי או יונים לבין

 ואותו ענקי הבדל הוא אחרים, שלום
 תקטן שהגזען אחרי עכשיו, לחשוף צריך
 גבוה יותר קצת ארגז קיבל דנקנר הזה

 קשקש־ של לרשותם העומדים מהארגזים
פארק. בהייד מסוגו נים

עו והם חם, אשכנזי בית רוצים הם
 קראפלאך עם מרק גדול. עניין מזה שים

מער ותרבות להווי נושא לחם נראה
 יכולים אינם הם מיקרה, בכל בית.

 יסודי כנתון האתני הריבוי את לקלוט
התר בשם כאן, שלנו החיים בריקמת

 והם מבינים. שחם מהסוג המערבית בות
מאוד. מעט מבינים

 ואינוק האתני הטוהר ויוני דנקנר
מ מימיהם את יונקים האנגלי פאוול
והערבים זרים. רוצים לא נהר: אותו

 חינם כמובן, והחרדים, ועדות-חמיזרח
בזיכ הקסומה, הזהבים בממלכת זרים

 והחומייניזם הדנקנרים. של הקיבוצי רון
 פוחדים טופז ודודו דנקנר טוב. שם הוא

 שקט ממוסררה רוצה דנקנר ממוסררה.
 חוסר- אם וגם פעם• אף יקבל )צלא

 הזוועתיות השנים על הנקמה השקט,
 מיידי הרי — לכולנו כל-כך קשה החן

 דבר של בסופו ימצאו הגדה מן האבנים
 יעמוד ודנקנר אצלנו בריתם בעלי את

(גם מילולית. אלימות בעד הוא מנגד:
 האידיוטית האבחנה את מקבל היא

 :אמצעי״התיקשורת עלינו שכפו הזאת
 פיסית. אלימות לעומת מילולית אלימות

והת התוקפן אלימות וחס חלילה לא,
ומי פיסית התגוננות — חקרבן גוננות
 מחפרי- חלק הוא דנקנר הרי לולית.

הכל). אחרי בילגיח,
ש רוצח אינו והילד משתנה והעולם

העי את עוצם והוא לו ישתנה העולם
ברג ורוקע האוזניים את וסותם ניים
 שגוסטב בעדינות, וצועק וצועק. ליים

 כס- אחרי-הצהריים. משנת יתעורר לא
דנקנרים. אפילו נבהלים מתעורר גוסטב
 בעד להיות טובה סיבה עוד חנה

 שהמחנות לפלסטין: ישראל בין שלום
 גדולה לאמת בהתאם סוף־סוף יתחלקו

מדי ״שתי של הפוליטית מהאמת יותר
ה שהאמת ופלסטין״, ישראל — נות

 כרזותינו, על כבר תיחקק יותר גדולה
 :המערב מתרבות ביכנר לנו שכתב כמו

 לארמונות״ מילחמה — לבקתות ״שלום
ל הברית מבעלי לגמרי להיפרד ונוכל
חיום. לנו שיש קלה שעה

אל־שאווה רשאד עזה עיריית ראש עם
בגולית!' דויד חילחמת זוהי אבנים, יש ולנו רובים יש ״למתנחלים

 דהיישה. את שהגתה פרטית נית
? המתרחש עד דעתך סה

 פכל אלימות, של םעולו.ת כל דוחה אני
 האבנים יידוי את דוחה אני שהוא. סוג
 את דוחה ואני ישראליות, מכוניות על

 היד המתנחלים של המופקרת ההתנהגות
 בעייה עוד יש חשבון. ללא חם בנשק רים

 אליה. תשומת־הלב את להסב רועה שאני
מת הגדה של הערביים התושבים כאשר

מפ ובזריזות מייד פגיע הגבא פרעים,
 עוצר מטיל שעוער, מי את עוער תיעה,

 שיידה פי את מייד ומגלה הכפרים על
 ומתפרעים, יורים המתנחלים כאשר אבנים.
 כל- ולא להגיע, מזדרז כל-כך לא הצבא

האשמים. את לעצור מזדרז כך
ל החוק את לקחת זכות אין למתנחלים

 זו אבנים. יש ולנו רובים להם יש ! ידיהם
 אדמה על גרים הם וגולית. דויד מלחמת
 צריכים הם כחוק. שלא שנלקחה ערבית
במיו הערבים, את פלהטריד מייד לחדול

ב והודו נעצרו מהם שארבעה אחרי חד
 הצבא בידי להיות צריך החוק אשפה.

 מיליציות בידי ולא בלבד! והמישטרה
 חשבון עושות שלא פאגאטיות, וכנופיות

שינאה. מתוך וקרות

 אנשי פי מכינים אתם האם •
 מנטליות כעלי הם שנעגרו כהנא
ישראלית? מנטליות לא זרה,

 אנחנו זה. את מבינים בהחלט אנחנו
 יהודים אלא ישראלים לא שהם יודעים

 שהתנהגותם יודעים אנחנו אמריקאים.
ישראלית, מנטליות בעלת התנהגות אינה

 מנטליות קאובוי, של מנטליות אלא
גזענית.

 להפסיק ניתך לדעתן• כיגד •
 המתנחלים כין ההתנגשויות את

הגדה? ותושכי
במתנ ונגמרות מתחילות ההתנגשויות

 את מנקרים שהם להבין צריכים הם חלים.
 :לך תתארי הערביים. התושבים עיני

 שכונה ורואה בבוקר, אדם בן קם פתאום
 יכול לא והוא אדמתו, על נבנית שלמה
 בשחצנות להסתובב למה דבר. שום להגיד
 ז הערביים הישובים בתוך רובים עם כזאת
 אני אליפות. נגד אני ז דווקא לעשות למה

 הצדדים. משני האליפות את להפסיק קורא
 לשי- יצטרף חוסיין שהמלך משתוקק אני

פלס פישלחת עם במשותף חות־השלום
פיתרון. להימצא חייב כי טינית,
 ויורע ילך המצב מיתרון, יימצא לא אם

 קודם אלא הגדה, תושבי עבורנו, רק לא
 אם כי ישראל, מדינת לגבי ובעיקר כל

 וליישב חלומה את להגשים ישראל תצליח
 זה מתנחלים, אלף מאה המערבית בגדה
ה בישראל. הדמוקרטיה של סופה יהיה
 כעת עוברים אנו יוצרו. על יקום גולם

 אם דעתי. לפי קריטית — קשה תקופה
 המושכות, בשתי העגלה את נת7כ נאחז לא

הזדמ תהיה לא שבו מצב להיווצר יכול
להידברות. נוספת נות

 מעוניי- לא ישראל אותי, שואלת את אם
 על לכן הפלסטינים. עם בהסדר־שלום נת

 שיהיה לפני עליה ללחוץ ארצות־הברית
שההז לפני אחד רגע זהו מדי. מאוחר
 זה לי, ותאמיני שנית. תחזור לא דמנות

 הדמוקרטיה אם מאוד, חבל חבל, יהיה
 לא באמת אז כי תתמוטט. הישראלית

להידברות. סיכוי יהיה

כלישפתו פרייג׳
נמאס!' ״די,

במדינה
ט פ ש מי

צור ע אות ל

הקורבן

 את להחזיק אי־אפשר
 כדי כסעגר הקורבן

חושד. הוא כמי שיגלה

 מכלוף של מועדון־ך,קלפים פוצץ כאשר
 המיש- בעל-ד,מועדון. דווקא נעצר אזולאי,

 הסועדת, את פיצץ הוא כי בו חשדה טרה
 מי יודע בוודאי הוא כי טענה היא אבל

 עד במעצר להחזיקו וביקשה לו, התנכל
למישטרה. גם חשדותיו את שיגלה

 מוסד אינו אזולאי של הקלפים מועדון
 על יודעת המישטרה בכפר־סבא. חדש

 כספים שנים. מעשר יותר כבד קיומו
הפ ולאחרונה במועדון, מתגלגלים גדולים

 מיליון כשלושים שחקן־קלפים שם סיד
 רצה המפסיד כי הניחה המישטרה לירות.
ברמ בו שחשד מכיות באזולאי. לנקום

המפ שם את מאזולאי להוציא כדי אות.
 גורן אורי מהשופט המישסרה ביקשה סיד,
למ מעצרו את אישר השופט מעצרו. את
ימים. שיבער, שך

הח על עירער מקרין דרור עורך־הדין
 ואמנם, המחוזי. לבית־המישפט זו לטה

 טענות את קיבל שטרוזמן, אורי השופט
 במעצר אדם להחזיק דרך כל אין הסניגור.

 אם מתנכלים, מפני עליו לשמור כדי רק
 עילה גם אין למישטרה בכך. רצונו אין

קל מועדון ניהול על אזולאי את לעצור
 העילה לכן מודה. הוא שבכך מכיוון פים,

 עילת היא למישטרה שנותרה היחידה
 הוא במי לברר כדי אזולאי של מעצרו
מוע את פיצוץ מי יודע הוא ״אם חושד.

 כך, על עדות למסור מוכן ואינו דתו
 שהוא יתכן יודע, אינו כי טוען אלא

השו אמר עדות־שקר,״ של עבירה מבצע
 ועל זו, לעבירה ראיות אין אולם פט,

 הוא למעצר,״ סמכות אין האחרת העילה
 50 של בערבות שוחרר אזולאי 'החליט.

שקל. אלף
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 מפגי עבריין יתגונן כיצד
 איגה המשטרה כאשר שוד,

? גשק החזקת לד מאשרר!
 של בביתו כי •יודעים התחתון ״בעולם

 כבר וניסו כסף, הרבה מתגלגל היה פרנקו
 השודדים, מפני יתגונן איך אותו. לשדוד
מק דרור הסניגור שאל השופט?״ אדוני

שטרוזמן. אורי השופט את רין
 קשה בעיה היא הסניגור שהעלה הבעיה

 נמצא פרנקו של בביתו 'וחסרת־פיתרון.
 למעשה טעון. אקדח המישטרה על־ידי

 סמים, בבית לחפש כדי השוטרים באו
 היה פרנקו האקדח. את רק מצאו אבל
הכב הסמים מעברייני כאחד בעבר ידוע
שק מיליוני התגלגלו בביתו במדינה. דים
הסם. תמורת שקיבל לים

 של בביתו שוד בוצע וחצי כשנה לפני
 במדינה הפשע מלווייתני שלושה פרנקו.
וב פרנקו, של ביתו לגג חבלים קשרו
 הם הדירה. לתוך •השתלשלו הלילה אמצע

 אשתו את הפשיטו בנשק, מזויינים היו
 וזהב תכשיטים מהבית ושדדו עירומה,

לירות. מיליון שלושה של בשווי
 מתמיד בפחד פרנקו חי לילה אותו מאז
 עברו בגלל כי לו בדור היה נוסף. משוד

 נשק להחזקת רשיון לעולם יקבל לא
 שוב לעמוד רצה לא הוא אך בביתו.

 השיג כך לשם הגנה. מחוסר שודדים מול
נת המישסרה של ובחיפוש האקדח, את

הנשק. גלה
ה הטיעון את שמע שטרוזמן השופט

 של הקודמות העבירות בתיק עיין מקורי,
 מאסר שנה עליו לגזור והחליט פרנקו

 שקל אלף 40ל־ גם נידון פרנקו על־תנאי.
קנם.
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