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 שבועות, כמה לפני שראיתיה מאז אותי רודפת זו מונה ך*

במצודת־זאב. הזה העולם צלם אותה צילם ^כאשר 1
 את ובוטה פשוטה בצורה מגלה שהיא מפני אותי רודפת היא

 העיירה של כגביר ומתנהג מדבר נראה, שפירא אברהם המציאות:
ישראל. ששמה

 יודע הוא זאת. יודעים הכל המדינה. של הכום הוא
זאת.

מאוד. עליי מעיק וזה
■ ■ ■ י  מרוב כבר שהתבלו לעין, המזדקרות בטענות אשתמש א ך■
שימוש. €

 תנועה מייצג שפירא אכרהם כי אזכיר לא לכן -
 ולמנוע בציונות להילחם י ד כ מלכתחילה שקמה

 הוא משדיה אשר מדינת־ישראל, של הקמתה את
עתה. יונק ן

 את ייצגה היא אנטי־ציונית. היתה אגודת־ישראל ידוע. זה י־*
 השמיצו יוצא־מן־הכלל, בלי כמעט שכולם, באירופה, ישראל רבני

האחרון. יומו עד ורדפוהו בשצף־קצף, הרצל זאב בנימין את
 לקיום מתנגדים עדיין זו תנועה של חלקים כן, על יתר

 שהיא בוודאות מצפים כשהם בקושי, עימה משלימים או המדינה,
 באין ולהתקיים להמשיך היהודי לעם ותאפשר העולם מן תעבור
כתמול־שלשום. מפריע,

 שנואות גם רבות, לריעות מקום במדינה יש לי. איכפת לא זה
 כדאי לא — התנועה של לעברה ואשר מהן. אחת וזו ודוחות,
בארץ. התנועות כל של בעברן מדי יותר לפשפש

לשרת מסרבים זו תנועה שחניכי העובדה את גם אזכיר לא
 אנשי כמו לכבדם, שאפשר מצפוניים נימוקים בשל ולא בצה״ל.

צה״ל. עם מלאה הזדהות מתוך אלא גבול, יש
 הגחלת על לשמור להם שמגיע ככורים פשוט הם

 את מקריבים שאחרים בעוד ספרי־חוכמה, ולקרוא
נפשם. את ומחרפים ביותר הטובות שנות־חייהם

 של המיפלצתי העיוות על הדיבור את להאריך גם רוצה יני̂ 
 שפירא של הפוליטית בעוצמתם המתבטא הדמוקרטיה,

וחבריו.
 כשרים, קולות 1,937,366 נמנו הנוכחית לכנסת בבחירות

 בקושי המהווים קולות, 7 2,312ב־ אגודת־ישראל זכתה ומהם
*3.75.

 זאת הרי — 96.25* של חייהם על שולטים 3.75* כאשר
 שהביאו הפוליטיות הנסיבות ותהיינה אנטי־דמוקרטית, תועבה

תהיינה. כאשר לכך
 אחת קרציה זוהי — בכלב המכשכש זנב זה אין

כולה. החיה את המפעילה הזנב של

 את מלהזכיר — רב בקושי כי אם — להתאפק גם מוכן אני
 שנה מדי משלמת זו שממשלה כספי־השוחד, של המיליארדים

 בן־גוריון דויד בקולותיהם. להיעזר כדי ולחבריו, שפירא לאברהם
 בנק של רשיון העניק כאשר זו, בשיטה שהתחיל הוא

 קיומו המשך בעד יצביעו בכנסת שנציגיה כדי לאגודת־ישראל,
ישראל. של הערביים האזרחים על אז שחל הצבאי, המימשל של

 ממשלת■ השטחים, שאר בכל כמו זה, בשטח
 ממשלות־ של נאמנה ממשיבה אלא אינה הליכוד
מפא״י.
 אומרת היא זו. תמונה אותי רודפת אלה סיבות בגלל לא לא,

יותר. הרבה־הרבה
■ ■ ■

בנימין של תמונותיהם בין כמנצח עומד שפירא ברחם
ז׳בוטינסקי. וזאב הרצל זאב
 בימינו שנקרא מה חופשיים, בני־אדם היו האלה האישים שני

.חילוניים״.
שבחילונית. חילונית מדינה על חלמו שניהם

 הרבנים את לסגור יש שבמדינת־היהודים כתב הרצל
 מדינה על חלם לא הוא בקסרקטינים. הקצינים ואת בבתי־הכנסת,

 גדולי־התורה מועצת של שליחה שפירא, אברהם ישלוט שבה
לממשלה.) המהלכים את האלופים יכתיבו (ושבה

 גופתו, את לשרוף שאפשר בצוואתו רק קבע לא ז׳בוטינסקי
קיצונית. אנטי־דתית ברוח בנו־יחידו את רק חינך ולא

והמדינה. הדת בין מוחלטת בהפרדה דגל גם הוא
 ל״התמזרחות״ התנגדות ז׳בוטינסקי הביע ממאמריו באחד

 עמי־המיזרח נגד העיקרית כשטענתו שתקום, היהודית המדינה
 הוא ומדינה. דת בין להפריד מסוגלים הם שאין היא ויהודי־המיזרח

למהדרין. חילונית במדינה רצה
 להעמיד כדי שפירא אברהם מצד חוצפה של רבה מידה דרושה

 אותי, ראו שאומה כמי דווקא, אלה תמונות שתי בין עצמו את
 המצטלמים האירופיים, הציידים את מזכיר זה שניהם! את דפקתי

 קורבנותיהם של המפוחלצים הראשים כאשר בטרקליניהם
הקיר. מן בהם מסתכלים
 מעולם סבלו לא וחבריו שפירא אברהם אבל

 בלוטות־הבו־ בלוטות־החוצפה. של מהוסר־תיפקוד
אצלם. הלוקות הן שה

 זאב בנימין — הציונות של הגדולים המנהיגים כל מעט ך*
 דויד ז׳בוטינסקי, זאב וייצמן, חיים נורדאו, מכס הרצל, ^

 גם ממש, אנטי״דתיים אלא רק.חילוניים״, היו לא — בן־גוריון
 בגלוי. זאת לבטא תמיד ששו לא אם

שולט שבה מדינה באן שקמה קרה זה כן׳.איד אם

 קרדום הדת את שהפכו דתיים, עסקנים של קומץ
בו? לחפור וכלכלי פוליטי
 חילונית תנועה של וביתה בתה חילונית, מדינה הפכה איך

דתיים? גבירים כמה של פרטית לאחוזה מובהקת,
 ובן־ ז׳בוטינסקי דרך מהרצל, ישראל הגיעה איד
לשפירא? גוריון,
פעם. מדי המוזכרות סיבות, כמה לכך יש

 אדיש לא־איכפתי, רוב מול עומד קנאי מיעוט כאשר כל, קודם
לנצח. מוכרח המיעוט ושאנן,
 ניצחו והתוקפניים הקטנים שהיונקים אומרים נכון. בוודאי זה

 קנאים, אלף 37 והמגושמים. הגדולים הדינוזאורים את בשעתו
 מיליון 3.7 מאשר יותר חזקים הבאריקדות, על לעלות המוכנים
להם״. אינו.מזיז דבר ששום אדישים,

הכמות. מן חשובה המוטיווציה במאבק,
 לשון־המאזניים. הם באמצע. טוב מקום תפסו הדתיים שנית,

 השותפים הם דתם, מיצוות מלבד דבר, להם איכפת שלא מכיוון
 ובן־גוריון ז׳בוטינסקי קואליציה. לכל ביותר והזולים הנוחים
אחריהם. בגין ומנחם רבין יצחק שעשו כפי הפרינציפ״, את .תפסו

 תיסמונת מסמל בן־האלמוות, הציניקן בורג, יוסף
זו.

 רוצה והיא ציונית, מדינה היא ישראל אומרים, כך שלישית,
 של האמיתיים הבעלים שהם העולם, יהודי עם קשריה על לשמור

 בעולם היהודים ומשרתיה. עבדיה ולמעשה מדינת״היהודים,
 אותם לקשור כדי דרושה הדת דתיות. בקהילות מאורגנים
לישראל.

 רק מצביעים הם גם אך נכונים. האלה ההסברים כל
 עצמה. המחלה על לא המחלה, של הסימפטומים על

■ ■ ■
 אלא הדתיים, של בכוחם טמון אינו המחלה ורש *¥*

החילוניים. של בחולשתם *4
 רוחנית פשיטת־רגל של במצב נתונה בימינו היהודית הדת

 המסר בכוח משלהב, אינו דגול דתי הוגה־דיעות שום מוחלטת.
היהודי. הרגש את או היהודי האינטלקט את שלו,

 רבים אנושיות. גרוטאות של חבורה הם בתשובה״ .החוזרים
 הדת. האחרון: הסם אל הפונים אכולי־סמים, צעירים הם מהם

 פרימיטיביים, אנשים או בבתי־הסוהר, הרוסים פושעים הם אחרים
 של הרוסים מבתים באים אחרים לתשומת־לב. המחכים

 הוריהם בטלוויזיה, שהוצג הדגם לפי לציין ואם המעמד־העליון.
מהם. פחות לא מופרעים

 מעוררת הדתיים קציני־הגיוס שבפי הבשורה
 את בטלוויזיה שמע כולו הציבור בעליבותה. רחמים
 מתבייש היה ג׳ בכיתה ילד שגם זוהר, אורי של דבריו

)61 בעמוד (המשך ברמתם.
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