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 מה מהאוכלוסיה. 0.3 — יהודים
 מה את לעשות הגרמנים מצאו

 כל- גדולה השינאה מדוע שעשו,
 להם הפריעו מה ? ליהודים כך

ז היהודים
 :אחת רגל על קצרה תשובה

 שהוא הונחה צריך היה הגרמני
 להוכיח וכדי עליון, אלא נחות לא

הגר דווקא (ולא האדם חייב זאת
 ומי בזולתו. ולפגוע להשפיל מני)
 והזר הזר? לא אם זולתו הוא
ה כמו היוצא-דופן, כל הוא הרי

וכד. הצועני יהודי,
 אומה יכלה כיצד השואלים יש

שמתו הגרמנית, כאומה מתקדמת
סופ מלחינים, מלומדים, יצאו כה

 שעשתה. את לבצע ומשוררים, רים
 גיתה, את די ושנו קראי לא אולי

 האזינו לא ואולי ואחרים׳ שילר
 ולאחרים? לבטהובן למוצרט, די

 האלה ההוכחה אמצעי כל ובכן,
 בהם היה לא הגרמנית לעליונות

 הנחיתות ספק את להסיר כדי די
ה בין שנבע הגרמני, בלב הקיים
הצבא של מכישלונותיו גם שאר

האנושות בשירות המצאות
שסון קלוד על אדומים מים להתיז אפשר

 גובג
הג מ

תופעה
או היו רבים־מהתליינים'זזגרמנים

 רב־ הימלר וחתולים. כלבים הבי
 שלא בכך, ידוע היה עצמו הטבחים

 אחת ועל בזבוב לפגוע היה יכול
 גט- ילדים לראות שלא וכמה כמה

הנאצית האידיאולוגיה אך כהים.

 בלכמן קוראה
רעיל צמח

ה הומניזם ב אבו־י־המץ בגו
 אמיתי ובכאב בזעם העורך כותב )2383(הזה העולם של אחד בעמוד

 יהודים, הם הנפגעים כאשר רק ואפליה אנטי״שמיות השונאים אותם על
 מכוער, מלוכלך, ״קטן, הוא הפלסטיני של שהדימוי כותבים זחוחה ובדעה

 בעמוד פושע"; קצת נשוי, לא
 השבועון מטפח הגליון של אחר
 בכתבה לנשים, השינאה את

 הלא־ הנשים על ארם שופעת
 והלא־ הלא־צעירות יפות,

הטל על המשתלטות נשואות,
אותה. ודורסות וויזיה

 ליברלים פנטאסטי; זה הרי
 לקיים ניתן שלא סבורים רבים
 ודמוקרטיה הומניזם מוסר.

 חלק של אפליה כשקיימת
 עדות־ בני (של מהאוכלוסיה

 של דיכוי או למשל) המיזרח,
הפלס (של מהאוכלוסיה חלק

 בטוחים הם אבל למשל). טינים,
 וביזוי השפלה ודיכוי, אפליה תוך ודמוקרטיה הומניזם מוסר, לקיים שניתן

האוכלוסיה(נשים). מחצית של
 מוקיע אישיות: בפיצול לוקה כשהוא המצוי הליבראל לו מסתובב וכך
 תרבותית־לאומית איבה מגנה לנשים; שינאה ומטפח לפלסטינים שינאה

 (״אני האנושות למחצית איבתו על השכם על לעצמו וטופח (״גזענות״),
אבל...״) גברי, שובניסט

 שהוא — גברי שובניסט ובין חרפה, שהוא — גזען להיות בין מה וכי
השינאה. מופנית שכלפיו■ האדם של אבר־המין סוג רק סלחנית? מחמאה

 עלי־הכותרת לעקירת חייו כל את מקדיש הישראלי האינטלקטואל
 הצמח של שורשיו את ולדשן להשקות וממשיך האפליה־ניצול־דיכוי, של

 מחדש פעם בכל צומחים מדוע מבין הוא אין אחר־כך הזה. הרעיל
לעקרם! כל־כך מתאמץ הוא הרי — עלי־הכותרת

 חוסר את בהם, ההתעללות את פלסטינים, של הירצחם את כואב הוא
 שלהם; המיקצועי הקידום אפשרויות חסימת ואת בחופשיות לנוע יכולתם

 נרצחו שבגללה השינאה של לטיפוחה שבועונו עמודי את מעמיד אך
 ״כבוד הגנת של הסיסמה תחת — והישראלים הפלסטינים על־ירי

 מתרעם הוא בגרה. המתנחלים ביריות מאשר נשים יותר — המישפחה״
 הנשים על מתמיד עוצר־לילה המטילה האיבה, על מגונן אך הגזענות, על

 כ״קטנים, אחר עם בני של הצגתם מוקיע הוא והפחדה. באונס איומים בשל
 הנשים של להצגתן לגיטימציה מעניק אך ובו', מלוכלכים״

מכוער. פחות לא באור ובסיפרי־הלימוד באמצעי־התיקשורת
 לגובה עד רק מגיעה הישראלי האינטלקטואל של העיקביות אכן,

נעצרת. היא ושם — אברי־המין
יפו בלכמן, דינה

 ועד נפוליון סמילחמות הגרמני
הראשונה. העולם למילחמת

 למיליטריזם, חונך הגרמני העם
 לו יקר היה וצבאו מצביאיו גצחון
 ידע לא גם הגרמני העם מכל.

 אצלו — מהי אמיתית דמוקרטיה
הפקי אחרי ונולד בא הפרלמנט

 כישלונות עקב כאשר והצבא. דות
בעל ספק לכרסם התחיל ומפלות

 ביותר המתאים הדגל הצבא. יונות
 השפלת על-ידי היה עליונות לטפח

יוצאי־הדוםן. האחרים,
 סדר סדר. אוהב הגרמני העם

 הוא ולכן הגרמני, של בנפשו הוא
 לא ובכן, חוק. על בקנאות שומר

 חוקית הצדקה קיבל שהגרמני רק
ש אלא נירנברג, בחוקי למעשיו
 יוצאי־הדופן, וכל הצועני היהודי,

 היותם מעצם לסדר התאימו שלא
 כי להרגיש לגרמני גרמו שונים,
בהם. לפגוע מותר

 בנך זו, סלידה על גם התגברה
 והאחרים היהודים את שהוציאה

 להרגיש צורך שיש אלה מכלל
 בהתאם בהם. בפגיעה סלידה איזו

מש היו לא אם זו, לאידיאולוגיה
 האמינו — היהודים את מידים

 מחר אלה יקומו — טובים גרמנים
הגרמנים. אח הם וישמידו
 כזו תופעה האם נוספת: שאלה

התשו אצלנו? גם לקרות יכולה
כן. : בה

 חתולים אוהבי קיימים אצלנו גם
 טובים אנשים למיניהם, וכלבים
 אצלנו גם לערבי. לא אך לזולת

 אצלנו גם הנבחר׳ העם תסביר יש
 הערבי את לשים הרוצים כאלה יש

 הינם משים ומבלי בצינצנת. כג׳וק
 ובאותו מונחים באותם מדברים

מוכר. סיגנון
חולון מן, דויד
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תעשיית שאין אמר מי
ישראלית! מכוניות

 נצרת של המכוניות תעשיית
 לפני להציג גאה כמובן), (עילית,
 הטכנולוגי פרי־ההילולים את הציבור

 הפגנות. לפיזור מתנייע מיבצר שלה:
 מודרנית: מדינה שצריכה כל בו יש

 תותח בחלונות, משוריינת זכוכית
 גאז ומיכלי צבועים סילוני־מים היורה

 מחסומים לפרוץ מסוגל הוא מדמיע.
 תמימות דקות ארבע ולעמוד בוערים

זועם. קהל של בהתקפה
 מעלות והעיניים הלב רחב

 אינו הישראלי הגניוס דימעת־אושר.
 והוא היהודי, הגניוס קודמו, את מבייש
 האנושות לרשות להעמיד ממשיך

 הטון את נותן ואמצאות, חידושים
האדם. לתועלת השימושי המדע בשדה
 לעצמאות להגיע הדרך גם זו

 — אדיר שוק המיוחלת. הכלכלית
 הדרומית, אמריקה מרחבי בכל

 — הדרומית ואסיה הדרומית אפריקה
זה. מסוג לאמצאות משווע

 נראה הראשון הפוטנציאלי הלקוח
 מול עמדה צ׳ילה ממשלת השבוע: כבר

 מתפרעים, של נרחבת הסתערות
 וסבלה מבית, שילטונה תחת החותרים
 שסון, קלוד מפי קשים עלבונות
 אילו מחוץ. הצרפתית, שר־החוץ
 המיתקן את לקנות הספיקה

 היתה שבועיים, לפני הרב־תכליתי
 בגאז המשתוללים את להרגיע יכולה

 מיס החצוף הצרפתי על ולהתיז מדמיע,
לו. שמגיע כפי — אדומים

פתח־תיקווה שומכר, בילדד
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עצה. יש הסניף למנהל אולי
 בירושלים הבנקים רוב דעת ידועה

כולם בציון: היושב העם על
 את יודעים אינם כולם מטומטמים,

החוקים.
 אמת בית־הכנסת גיזבר אני

 הוא בית־כנסת בירושלים. ואמונה
 מס שישלם צורך ואין ציבורי, מוסד

 לאומי בנק בסניף ריבית. על לאוצר
 החוק, את זוכרים לפעמים ציון בכיכר

 עליי ואז אותו, שוכחים לפעמים אך
 המס את לנו מחזירים והם להתלונן

 לי נגרם לעיתים אבל בטעות. שנגבה
ענקי. זמן ביזבוז
 במחלקה ישבתי שוב מזמן לא

 כדי אסא, הפקיד לפני זר, למטבע
 ונתנה נוגה, בשם אשה באה להתלונן.

 ברורות, כל״כך היו הן הוראות. לאסא
 בפחות ענייני את גמרתי שבזכותן

דקות. מעשר
 — נוגה של ליבה את לשמח איך

 שכוונתי עליי ילשינו מתנה? לה לתת
 זה, בסניף טוב יותר טיפול לקבל רק
עבירה. וזאת שוחד, הוא השי ואז

עצה? המנהל מן אבקש אולי
ירושלים שטיין, שלמה
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