
מיכאל-אנג׳לו לסי בריאת־האדם
ישועי יחזור כאשר ל.צופן־התורה״ יקרה מה

דארווין
ריאקציונר׳ של ,אות־קין

ומורו, רבו את להציג מנסים כאשר
 ארסקין של תגובתו כ״גזען,' כהנא,

 את המאפיינת הנינוחות את מאבדת
״זוהי משים והוא דיבורו, לשון

יהיו רב, גזען. לכנותו שערוריה,
 מטיבעו יכול אינו יהיו, אשר שיטותיו

את נוגדת הגזענות גזען. להיות —ן
היהדות.״' ן

של בהשקפת־עולמו האבסורד
הדתי החוק בנושא בולט ארסקין
 הוא בן־תערובת, היותו למרות היהודי.

 ״גיור יפעל ישראל שבמדינת תובע
 צורר ״אין דתיים. ונישואין כהלכה'

 אותו מוליך זה אזרחיים!״ בנישואין
 יהודי,' ״מיהו חוק בחקיקת לתמוך

גדול. כבוד זה יהודי ״להיות והסיבה:
 היהודי...״ מהעם צחוק שיעשו יתכן לא

 את המזכירים הדברים
 העתיקה: היהודית האימרה

 כ־ לישראל, גרים ״קשים
ססחת...״
אותו, מביאה ארסקין של דתיותו

להודהות החדש, הישראלי הימין כאיש —.
 המוסרי' הרוב אנשי עם נוספת בנקודה

 לרצח, משולה ״הפלה האמריקאי:
לחיות...״ העובר של זכותו לשלילת

 הפרופסור של העמדות בין
 לחבר־ איידלברג היהודי־אמריקאי

 אביגדור קליינר, מיכאל הכנסת
 מברית־ העולה־חדש ארסקין,

 של העיקרי הפעיל הוא המועצות,
החדש. הישראלי הימין

חוות •ירד־שמנתשר
הימין מייסדי של זו נבחרת ן*

 של השתתפותו החדש, הישראלי
 התמוהה היא קליינר מיכאל חרות ח״כ

 כבר לעצמו השיג הוא שהרי ביותר,
ובכנסת. בתנועתו פוליטי מעמד

 הוריו במינכן. 1948ב״ נולד קליינר
אושוויץ. את שעברו פולין, יוצאי הם

 ארצה. הוריו עם עלה 3 בגיל —.
 אמו היתה הראשונות בשנות־המדינה

 בדויד נלהבת תומכת קליינר של
 בנה: לדיברי בו ראתה, היא בן־גוריון.

לגואל.." משיח בין ״משהו
 עבר הוא ,8 בן מיכאל בהיות

 של סיפרו את קרא כאשר ״התגלות,״
 הנסיגה ימי אלה היו המרד. בגין מנחם
 נסיגה — מיבצע־קדש אחרי מסיני,

הצעיר. קליינר את והכעיסה שהרגיזה
 של לפעיל הפך 1959 של בבחירות

 ליד ״ח״ פיתקי וחילק תנועת־החרות,
הקלפיות. —

 נבחר ,22 בגיל הצבאי, שרותו אחרי
באוני אגודת־הסטודנטים כיו״ר

תל־אביב. ברסיטת
 לו מיוחסת תקופה מאותה

״הדימו־ הידועה: האימרה
 לתוצאות הביאה קרטיה

מיפלצתיות...״
 של לבחירתו התייחסה האימרה

 לאור, יצחק המשורר איש־השמאל,
 במקום הסטודנטים, להסתדרות

ליבנת. לימור קליינר, של מועמדו
 של העשירית הוועידה לקראת _

 וביקשוהו קליינר אל פנו חרות
 רישמי באורח לתנועה להצטרף
 הפך לחרות שנרשם אחרי ימים חמישה

 100 אז שמנה מרכז־התנועה, חבר
חברים.

 כאחד קליינר נחשב מאז
 בהשראתו חרות. של מילדי־השמנת

 קליינר ייסד ליבני, איתן ח״ב של
חרות.' ״צעירי הקרוי הגוף את 1971ב־

 לימודיו את שסיים אחרי
 בגיל בעריכת־דין. עסק באוניבסיטה,

 לחינוך המחלקה כמנכ׳ל מונה 30
 הוא כחבר־כנסת, כיום, בגולה. ותרבות

 ביותר הימני־לאומני האגף מחברי אחד
תנועת־החרות. של

 נוצרה חרות״ ״צעירי בין
 של תדמית קליינר למיכאל

 החוזר סיפור איש־אגרוף.
 על הוא בקירבם ונישנה

 מאנשי שנים של התנפלותם
 אפל דויד קליינר, מיכאל

 רוני ח״ם על מורדוף, ובן־ציון
 חרות, צעירי בוועידת מילוא,

.19ד7ב־ שנערכה
 למייסדי להצטרפותו הסיבות על

 שהוא אמר הימין־הישראלי־החדש,
 שהוא כגוף ״הישן״ הימין את רואה

בעצמו.״ ומרוכז מדי ״לאומי
 קליינר של מתרומותיו אחת

 הימין־הישראלי־ של למצע
 מהשקפות־העולם לקוח החדש

 תובע הוא המוסרי.״ ״הרוב של
 בבתי• תפילות־בוקר להנהיג
 לתל־ להעניק בדי הספר,

מח ויותר עומק מידיפ״יותר
שבה...״

 הימין- מייסדי שבין הרביעי
 חדש עולה הוא גם הישראלי־החדש,
וודקה. אריה בשם מברית־המועצות,

 במחנות־ שנים שבע ישב וודקה
 אחרי בברית־המועצות, כפייה

חתרנית.״ ציונית ב״פעילות שהורשע
 במיפעל עובד הוא למחייתו

 ונחשב אלקטרוניים, מוצרים לפיתוח
 מארכס לתורת אירגונו של כמומחה

ולנין.
 וודקה את שהביאה הסיבה
 לימין־הישראלי-ה- להצטרף

 האלף 400 הפגנת היתה חדש
 בתל־ בביכר־מלכי-ישראל

 וש־ בצברה הטבח נגד אביב,
 זו בעצרת ראה וודקה אתילא.

 ״בוגדים אלפי מאות של כינוס
 של רב ערב זרים... וסובניס

 הוסיף והוא מועלים,״ אידיוטים
 היו ״אלמלא זו: הפגנה והגדיר

 ובאנגלית, בעברית השלטים
 בשקט יכולה היתה ההפגנה
 האדומה בביבר להיערך

במוסקבה...״
 עצמו שהוא לכך מודע אינו וודקה

מובהק. סובייטי משקה מהווה

1ו״תוותדאווו #ביטוי
 הימין־הישראלי־ של פעילויות ך*

והס כה, עד מועטות היו החדש \ 1
אידיאולו פגישות־בירור בכמה תכמו
 ואביגדור איידלברג של ובנסיעה גיות,

 של חשבונו על לוושינגטון ארסקין
ג׳ייקובס. רוברט המיליונר

 גדול קורבן היה לא זה
ומכאיב.

איידל־ התבייתו בארצות־הברית
 הימני, האריטג׳ במכון וארסקין ברג

 להקמת סיוע לקבל מקווים הם שממנו
את שיהווה סטרטגיים, ללימודים מכון

 למכון החדש הימידהישראלי תשובת
 תל־אביב אוניברסיטת של שילוח

 של אסטרטגיים ללימודים והמרכז
 האלוף של בראשותו זו אוניברסיטה

 המכונים שני יריב. אהרון (מיל׳)
 ולארסקין לאיידלברג נראים הקיימים

 את הנוגדת במגמתיות כמאופיינים
 של דוברו היה שיריב אף — דיעותיהם

במילחמת־הלבנון. שרון אריאל
 איידלברג חידשו בארצות־הברית

 מכון עם ותיקים' ״קשרים וארסקין
 בינלאומי לביטחון המרכז נוסף:

צ׳ורבה(חורבה). יוזף של
 בשנות שהיה מי חורבה,

 מאיר הרב של שותפו 60ה־
 ארסקין, של מורהו כהנא,
 קיצוני, ניצי כמכון נחשב

אפלים, גורמים בידי הממומן

 בחוגים מתמיכת־מה ונהנה
 של ביותר קיצוניים צבאיים

האמריקאי. חיל־האוויר
 איידלברג ביססו זה במסעם

 ״הרוב ראשי עם קשריהם את וארסקין
בארצות־הברית. המוסרי״
 מהמגעים התוצאות את

וה האידיאולוגיים והקשרים
 המוסרי״ ״הרוב עם כלכליים

לגלות אפשר האמריקאי,

 באחרונה שהביאו בדיעות'
וארסקץ. איידלברג

 תביעה ארסקץ הביע ראיון באותו
 הומר של זכויותיהם לשלילת

 בדומה זאת, אף — ולסביות סכסואלים
 • הגדיל אף הוא האמריקאיים. לעמיתיו

 עמוס של סירטו הקרנת איסור ותבע
 מעולמם המתאר סרט נגוע, גוטמן

 • בחברה הומו־סכסואלים של וממצוקתם
הישראלית?

 ההומו־ נגד מסע־הצלב
 אופייני הוא גם היה סבסואלים

 שרבים מפני אולי לנאצים,
 הומו־סכסו- היו ממנהיגיהם

חשאיים. אלים
 קליינר ארסקין, איידלברג,

 רחבה מניפה ליצור שואפים וחבריהם
״הימין־החדש,' לרעיונות אוהדים של

 התחיה, תנועת אנשי את שתקיף
 וגורמים חרות גוש־אמונים,

דתיים־לאומיים.
 הימין־ פעילות של הבא השלב

 של הקמתם הוא הישראלי־החדש
 את שתקפנה עיוניות, מיסגרות

הימין. של ״אנשי־הרוח״
 להופיע הסכמתם שהביעו אותם בין

 הימין־הישראלי־החדש, של במסגרות
דניאל הד״ר הם מארגניו, לדיברי

 אמנות פילוסופיה, על שישוחח שליט,
 אליקים עורך־הדץ יהודיים: ותרבות
 לכלי־התיקשורת כמומחה העצני,

 גאולה וחברת־הכנסת הממלכתיים,
 מצא מין היהודיה. האשה בנושא כהן,
מינו. את

 יגאל הנוכחי, שר־האוצר
 מינויו לפני הביע כוהן־אורגד,

 חוגי במיסגרת להרצות נכונות
ה על הימידהישראלי־החדש

כלכלה.
 הימין־הישראלי־ של נוסף מומחה

 ברנובר, ירמיהו הפרופסור הוא החדש
 מברית־המועצות, עולה הוא אף

 חיובי הד למצוא עשויות שהשקפותיו
 המוסרי״ ״הרוב של במיסגרות גם

 הנוגעות השקפות בארצות־הברית:
דארווין. לתורת

 נערך 1983 של הראשונה במחצית
 העברית באוניברסיטה טרומן בבניין

 מקומי, ״מדעי' כינוס הר־הצופים, על
 לבירורים הראשון ״הכנס הכותרת תחת

החיים.״ במוצא ושאלות
 היו הזה הכינוס משתתפי רוב

 וחובשי־כיפות. לאומניים אנשי־מדעי
 את הכינוס משתתפי קטלו זה אחר בזה

 לאחיהם. במקביל דארווין,״ ״תורת
בארצות־הברית. המוסרי״ ״הרוב אנשי

 ניצב זה כינוס מארגני בראש
 ביוכימאי טרום, משה הפרופסור

 ומחקר לפיתוח מהרשות ותזונאי,
 לצידו כאשר באר־שבע, באוניברסיטת

 מאותה פיסקאי, ברנובר, ניצב
אוניברסיטה.

 נימוקים ברנובר העלה בכינוס
 מאמציו כל חרף כי לדעתו, שקבעו,

 מצא לא הוא המדעיים, ובקיאותו
 העשויים כלשהם, מדעיים מימצאים

 ראייה של בקריטריונים לעמוד
 של האבולוציה תורת להוכחת מדעית,
דארווין.

 אנטי־דארוויניסטי כינוס באותו
ברנובר: אמר

 שבדברי יודע שאני ״למרות
 שאשא לכך, לגרום יכול אני

 ופונד- ריאקציונר של אות-קין
 לומר מתבייש איני מנטאליסט,

 שלימה אמונה מאמין שאני
הבריאה...״ של התורה בסיפור
 מזיקה היתה לא דווקא בושה קצת

לו.
 זה לגו מורכב כיצד לראות מדהים

 פרק, אחר פרק ימיו־ישראלי־חדש, של
 הוותיק, אחיו של לתבניות בהתאם
וב בארצות־הברית החדש' ״הימין
 — שווים הם המאפיינים כאשר צרפת,

 דארווין,' ״תורת את למחוק הניסיון
 הומו־סכסואלים לחוק מחוץ להוציא

 ״ציד־מכשפות' לקיים ולסביות,
 עליונות ליצור העיתונות, אצל מתמיד
 הטפה תוך האיסלאם, על יהודית

 לעבר האשמות הטחת למילחמת־נצח,
 ״שליחי של בנוסח עכשיו שלום

וכהנא. כהנה ועוד ברית־המועצות,'
מ הימין־הישראלי־החדש

 ובהשקפותיו בערכיו זכיר
 של הישן״ ״הימין את מדי יותר

ה לשואה שהביא אירופה,
 העם על שירדה ביותר נוראה

היהודי.
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קליינר דדם
איש־אגרוף של תדמית


