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היהודית? המחתרת את הסעודים מממנים האם

שליעד בית רב!1ח
 הטלוויזיה מצלמת מול עמדה כהן גאולה ברת־הכנסת ^

 של פרי הוא בהר־הבית נסיון־ההתנקשות כי !והכריזה !
ערבית. פרובוקציה

הדהים. זה קט לרגע
הרגיז. זה אחר־כר
 הפאשיסט הגנב!״ את .תיספו צועק: הבורח הגנב
 האשם!״ הוא .הקורבן צועק: במעשדדזוועה הנתפס

קלאסי. זה
 לתת הוא האובייקטיבי שתפקידו למחנה שייכת כהן גאולה

 בשטחים עתה הפועלות למחתרות ופסיכולוגי פוליטי חיפוי
 זה תפקיד מילאה הרוויזיוניסטית שהמיפלגה כשם — הכבושים

 קטנה בית״ריה כשהיתה גאולה, של נעוריה בימי אצ״ל כלפי
מכרם־התימנים.

 הר־הבית,' מיסגדי את מפוצצים שהערבים — זה מסוג הטענות
 גרינצווייג, אמיל את שהרג הרימון את זרק עכשיו ששלום

 — אש״ף על־ידי בוצע בגדה בראשי־הערבים שנסיון־ההתנקשות
המחתרת. על להגן שנועד הכיזוב, של ממסר־העשן חלק הן

מהן. להתעלם אפשר
ל כ ב ת ו א ------------ז
 בהן גאולה של זו מיסלצתית בטענה זאת, ובכל

ובלתי־מבוון. בלתי־מודע גרעין אמת, של גרעין חבוי

 באמיתות מאמינים עדיין סעודיה שראשי כיוון
ם לי קו טו הפרו  בתרגום אצלם המופצים זיקני־ציון, של ^/

 העברית במהדורה כהן גאולה תאמין לא מדוע סיבה כל ערבי,-אין
זיקני־ערב. של הפרוטוקולים של

 של בבית־הקברות זיקני־ערב התכנסו אלה, פרוטוקולים לפי
 הזקנים, אחד היהודים. את להשמיד איר עצה לטכס כדי מכה,
כך לחבריו אמר אחמד, שייח׳ לו נקרא

הצלחנו. ולא ישראל, לחורבן להביא דרכים הרבה .ניסינו
להיכשל. יכולה שאינה אחת, דרו יש .אבל

 של יהודית מחתרת בישראל נקים .אנחנו
הדרוש. ככל אותה נממן אנחנו קנאי־דת.

 יהודיים, מיליונרים באמצעות בדרכי־סתר, נעביר הכסף .את
מטורפים. נוצרים של ואגודות לנו, המכורים

 שני את לפוצץ הזאת היהודית המחתרת על נטיל .אנחנו
אל־אקצה. ומיסגד כיפת־הסלע — הקדושים המקומות

 אחד. כאיש המוסלמי העולם יתקומם בכר, יצליחו הם .כאשר
 גדותיו על יעלה היהודיים בני־הבליעל של מעשיהם על הזעם
 המוסלמי העולם יעלה אינדונסיה עד מניגריה העולם. את ויציף

 את באש יעלו שם. נותרו שעוד היהודים כל את ירצחו בלהבות.
 שהעולם מחזה יהיה זה בארות־הנפט. את יבעירו המערב, מוסדות

כדוגמתו. עוד ראה לא
 הכופרים מדינת גם תישרף זו אדירה .בתבערה

שמס. ימח הציוניים,
 את מקדשת המטרה אר חילול־קדשיו, על לנו יסלח .אללה
 שני הצלבנים. את לגרש כדי לכך זקוקים היינו לא האמצעים.
 יותר, עקשני הציוני האוייב אבל אז. נפגעו לא הקדושים הבניינים

הפגיעה. מן מנוס ואין
בעזרנו.׳׳ אללה .יהיה

 סיפור להמציא יכול כהן, גאולה של בדמיונה קודח, דמיון רק
 הצארית, החשאית המישטרה של החולני הדמיון שרק כשם כזה.

 של הפרוטוקולים את להמציא היה יכול האוכראנה,
זיקני־ציון.

 מזון לשמש יכולה כזאת דמיונית יצירה גם אבל
למחשבה.

לחשוב. מה על ויש

 אנוור פעם לי אמר ירושלים, על שדיברנו שעה ך*
 במילחמה לכם די לא .האם מר: בליגלוג המנוח, אל־סאדאת *₪

 למילחמה גם זקוקים אתם האם ערבים? מיליון ב־ססז לכם שיש
מוסלמים?״ מיליון 800ב״

 מה איכפת לא אמר, ערבים, שאינם למוסלמים
 בעיניהם, קדושה ירושלים אבל לפלסטינים. קורה
 רחבי בכל אדוקים מוסלמים המוני ומדינה. מכה כמו

 ירושלים תיפגע אם להתקומם עלולים העולם
המוסלמית.
 דו״חות אז קיבל כבר הוא המדובר. במה היטב ידע אל־סאדאת

 על במצריים, אדוקים מוסלמים כוחות של המסוכנת עלייתם על
 דעתו על אז העלה שלא יתכן איסלאמיות. מחתרות היווצרות

 האלה. הקבוצות מבני מתאבדים לקבוצת קורבן יפול עצמו שהוא
לו. ברורה היתה כבר בוודאי מהן הצפוייה הסכנה אך

 ביקש לפירסום, ושנועדו לי, שאמר הדברים באמצעות
הבא: המסר את בישראל לדעת־הקהל להעביר אל־סאדאת

הפלסטינים. עם סיכסור היה הישראלים, לכם,
 עכשיו הסיכסוך. התרחב כן ועל הפלסטינים, עם הסתדרתם לא

הערבי. העולם בכל מילחמה לכם יש

 את תפתרו ולא הערבי, העולם עם תסתדרו לא אם
 המוסלמי. העולם כל עם מילחמה לכם תהיה בעיית־ירושלים,
 לכם. כדאי זה אם היטב חשבו־נא

 אל־סאדאת אלה. בדברים להרהר מרבה אני האחרונים בימים
 הדברים את לראות הכישרון לו והיה רבות, מבחינות חכם איש היה

הגדולים.
 ביותר המסוכנת הנקודה על אצבעו את שם הוא

מדינת־ישראל. של — קיומה ולעצם —לעתידה

 מעל בשעתו דיווחתי עליה שגם אחרת, בשיחה נזכר ני
מצרי. עם היתה היא גם אלה. עמודים

 התבונה שאת חשוב, ערבי עיתונאי עם פגישה בפאריס קבעתי
 כשהיינו לכן, קודם גם עימו נפגשתי מאוד. הערכתי שלו והידע
 עמדנו והפעם במחתרת, היה זה אז אך אויבים. בחזקת עדיין

בגלוי. להיפגש
 לא המצרי ידידי אך המיועד, במקום יקית בדייקנות הופעתי

 יופיע כי ובטוח סמור בהיותי בסבלנות, לו המתנתי שם. היה
מצרית. בדייקנות
 משהו לו שקרה הרגשתי כשבא, אך מאוד. התאחר הפעם

ונסער. חיוור היה הוא בלתי־רגיל.
לפני עוד אמר, מפחידה,״ חווייה עכשיו לי .היתה

 צלבנית: במפה הר־הבית מיסגדי
יסלח אללה

 עם מפגישה ישר בא .אני העליון, המעיל את שהסיר
חומייני!״ האיית־אללה

 המהפכה את הכין שם פאריס, ליד בווילה אז גר חומייני
לטהראן. קצר, זמן כעבור אותו, שהביאה
 רועדת ביד סיגריה לעצמו הדליק ישב, המצרי ידידי

 בציפורן בזיכרוני שנחרתו המישפטים את ואמר מהתרגשות,
ברזל:

 מהר-מהר שיעשו בישראל שלד לחברים ״תגיד
 הם אלה לדבר. יכולים אתם אש״ף עם אש״ף! עם שלום

 במקומם יבואו אם חילוניים. הם רציונליים. אנשים
 לכם יהיה לא אבודים. אתם זה, חומייני כמו אנשים

 אותם! מעניין אינו רציונלי דבר שום לדבר. מי עם
מטורפים!״ הם
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 בצורת אותו לנסח אפשר סיוט. בליבי חי שיחה אותה אז

 חורבן על האופנתיים הסרטים כדוגמת עתידני, תסריט
 גרעינית. בשואה העולם

 כך: להיראות יכול התסריט
לפלסטינים. יימאס זה הימים באחד

 לשום הוביל לא אש״ף של המתון הקו כי לדעת ייווכחו הם
 הערביות הממשלות בעזרת והאמריקאים, שישראל מקום.

 של הקמתה לקראת תזוזה כל לחסום הצליחו וברית־המועצות,
הארץ. של קטן בחלק גם ולוא בת־חורין, פלסטינית מדינה

 את עתה כבר חובש הוא ואולי — חדש פלסטיני דור יקום
 חלאס. יגיד: זה דור המרחב. ברחבי בבתי־הספר הלימודים ספסלי

ככה. הולך לא זה די.
 אנחנו גדולה. אש להצית צריכים אנחנו עמנו, את להציל כדי
 צריכים אנחנו הבוגדניים. הערבים המישטרים את להפיל צריכים
 האוייב מול הערבי העולם כל את שתאחד אדירה, תנועה להקים
הגדול. צלאח־אל־דין זאת שעשה כפי הציוני,
בימיו יחפשו הם מתאימה. תורה יחפשו הם

 ימצאו הם הקיצוני. בשמאל יחפשו הם הקיצוני.
הקיצוני. באיסלאם אותה

 בכל עתה כבר הקיימות הקנאיות, האיסלאמיות המחתרות
 פלסטינים אלפי מאות אדיר. כוח לפתע יצברו המרחב, ארצות

 להפסיד, מה להם אין מיואשים, חדורי־אידיאל, דינאמיים, צעירים,
 מהפכנית לתנועה הקנאיות האיסלאמיות התנועות את יהפכו

אדירה.
 אחרי אחד הערבי. העולם רחבי בכל יקרה באיראן שקרה מה
 סוריה, ירדן, מצרים, סעודיה, ואש. בדם המישטרים יפלו השני

המוסלמית. הקנאות שלהבת בהם תאחז זו אחר בזו — עיראק
 ישראל — ישראל התתעורר אחד בהיר ביום
 רחוב־הירקון עד מיריחו־עילית והאדירה, השלמה

 מדינה על־ידי העברים מכל מוקפת שהיא ותמצא—
 פנימה שבתוכה בעוד אחת, משולהבת איסלאמית

 ותושבי ישראל אזרחי הערבים, מילית שני יתקוממו
הבניץ. את לנפץ כדי המסופחים, השטחים

■ ■ ■
ץ להתחיל? היכן עצמו: את ישאל כזה, תסריט לחבר שירצה י ץ

 האיומה הפצצה להתפוצצות יביא אשר הנפץ, מצוי היכן
הזאת?

 זה מקום באיזה כנקודת־המוצא? לשמש, יכול מאורע איזה
זה? את יעשה מי יקרה?

הר־הבית. לכד: המיועד אחד מקום יש
 כמה לפני לא. לגמרי דעתו, על זאת המעלה הראשון (איני

 והכינה אמריקאית באוניברסיטה מדענים של קבוצה ישבה שנים
 גם והאחרונה. השלישית מילחמת־העולם על כזה תסריט מעין
 תהיה הגדולה השואה של שנקודת־המוצא החליטה היא

 לחורבן שתביא הרעה, תיפתח משם בהר־הבית. בירושלים,
, כדור־הארץ.)

 של חסידיו יהודיים, קנאים של קטנה בחבורה די
 המרחב את למסור כדי אחר, או זה יהודי איית־אללה

 בידי שמסביבו, המוסלמי העולם ואת כולו, הערבי
חומייני. של כפיליו
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 הדתית בקנאות הטמון האדיר מכוח־הנפץ יתעלם כסיל ק ^

הצדדים. בכל — 1
 שיעשו מטורפים, של קומץ להוליד מסוגלת היהודית הקנאות

 ערב כאלה הולידה כבר היא שנים. אלפי במשך ייזכר אשר מעשה
 עינינו לנגד השני. הבית לחורבן במישרין גרמו אז הגדול. המרד
 לחורבן שיביאו עד ישקטו ולא ינוחו שלא יורשיהם, עתה קמים

המדינה.
 ולא• לא־קטן ציבור קם אלה לקנאים מסביב

 אוהדים שונות, פוליטיות תנועת חברי מבוטל,
ובמישטרה. בצבא ובממשלה, בכנסת
באל־אקצה, בדרשתו הירושלמי, המופתי השבוע אמר כאשר

 שניסו בני־הבליעל מאחורי העומדים הם וצה״ל הממשלה כי
 לחסל אלה כל רצו אילו בהרבה. הגזים לא הוא המיסגד, את לפוצץ

 נגדה הופעלו אילו מזמן. מחוסלת היתה היא המחתרת, את
 פלסטינית, מחתרת כל נגד בדרך־שיגרה המופעלים האמצעים,

רקוב. אגוז כמו מתפצחת זו מחתרת היתה
 בקואליציה, יושבים זו מחתרת של חסידיה כי קורה, לא זה

באופוזיציה. וגם זרועות־הביטחון, בצמרת בכנסת, בממשלה,
 דתי, טירוף כשזהו בייחוד מדבק. הטירוף
 הלאומיות הציונות, במחלצות גם המתעטף

והפטריוטיזם.
יקום אשר הטירוף לעומת וכאפס כאין הוא הזה השיגעון ף ^

לכך. התנאים ייווצרו אם השני, בצד
 להוציא יכול הר־הבית על היהודי שוליית־הקוסם

 עוד יצליח לא בעולם כוח ששום ג׳ין, הבקבוק מן
לשם. להחזירו

 של במישור הערבים ובין בינינו המילחמה מתנהלת עוד כל
 רציונלי. הוא לאומי מאבק פיתרון. לו יש לאומי, מאבק

 כשכל פשרה, אי־פעם תתכן לכן להגדרה. ניתנים סלעי־המחלוקת
הצורך. די יתעייפו הצדדים
 אין פשרה, אין פיתרון, אין דתית למילחמה אך
 בשדות■ שנשפכו נהרות־הדם יעידו כך על הסדר.
 ההיסטוריה במהלך מילחמות־הדת של הקרב

האנושית.
 יהודי־מוסלמי, לסיכסוך יהיה הישראלי־ערבי שהסיכסוך ברגע
 אשר עד תדעך לא היא לכבותה. יהיה שאי־אפשר מדורה תתלקח

 הדורות בארבעת זו, בארץ מיפעלנו וכל — טובה חלקה כל תכלה
בה. ייכלה האחרונים,

 לא כיפת־הסלע או אל־אקצה לפיצוץ הפתיל את שתדליק היד
 הגדול, הביטחון בליבם רועדות. ידיים אין לקנאים תרעד. י

הטירוף. של הביטחון
 המקום את מפנים שהם לקנאים נדמה יהיה

 בית־המיקדש לחורבן יביאו הם אך לבית־המיקדש.
תלו. על יקום עצמו שהבניין מבלי אף השלישי,
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