
שבדיבה מהכהנא פחד שבכנסת. מהכהנא תפחד אל

א נ ה כ ! ה ך כ ו ת ב ש
שבכנסת. הכהנא מפני תפחד ל י
ו - פנימה. בתוכך אשר הכהנא מפני פחד \

 כהנא מאיר בעד שהצביעו הישראלים, 25,907 מפני תפחד אל
 של המעמר את לאיש־הזוועות ושהעניקו האחרונות, בבחירות

נבחר־העם.
 בעד שהצביעו אך כמוהו, החושבים האלפים, מאות מפני פחד

 צביעות של מסך מאחורי שלהן הכהניזם את המסתירות מיפלגות
מתחסדת. .

עצמך. מפני פחד

גזען. שאינו אדם שאין פעם אמר המנוח סארטר ן־פול
 בגזענות להכיר מנסה אדם אם. רק היא השאלה (

 הוא שמא או עליה, ולהתגבר בה להילחם שבו,
לה. ונכנע ממנה מתעלם

פשוט: ניסוי לך הנה
ח׳ התווית את הנושאת מכונית בכביש. במכונית נוהג אתה
 שיניך בין מסנן אתה האם פרועה. בצורה דרכן את חותכת (חברון)
מלוכלך"? ״ערבי כגון או אידיוט״ ״נהג כגון מילים
 מטונף", ״אשכנזי בנוסח תגובות על גם כמובן, חל, (וזה

 באלה וביוצא מטומטמת", ״אשה ארור", ״דוס מחורבן", ״צ׳חצ׳ח
 הנהג של הביולוגית השתייכותו על הדגש את השמים ביטויים,

פרט.) כעל עליו ולא השני,
 קרוב תהיינה, כאשר המודעות דיעותיך תהיינה

גזענית. הערה מפליט עצמך את שתתפוס לוודאי
 בימי עוד שמקורה יתכן בליבנו. עמוק מושרשת הגזענות

 או קופים, כשהיינו הביולוגי, בעברנו אף ואולי הקדמון, האדם
י דגים. או פרימיטיביים, יונקים

 בשיכבה שבנפשנו אלה תהומות כיסתה האנושית ההתפתחות
 שיוויון, סובלנות, כמו אנושיים אידיאלים של תרבות, של דקה

אחוות־אדם.
זה. דקיק כיסוי לקרוע כדי ביותר קטן במשבר די

עיניו. במו זאת ראה במילחמה, שהיה קרבי, חייל כל
שבנו. החייתיים האינסטינקטים של התפרצות הוא הפאשיזם

 רותחת לאבה כמו והקולקטיבי, האישי ליבנו מניבכי בוקע הוא _
 האידיאלים של הדקה השיכבה את קורע הוא האדמה. מניבכי

 בחזרה אותנו ומשליך שנים, אלפי של בעמל שבנינו האנושיים,
טיפסנו. שממנה התהום, תוך אל

מבפנים. בא זה מבחוץ. בא לא זה
בקירבנו. גר הוא בגיהינום. גר אינו השטן
 הוא פנימה. בתוכו יושב הוא בכנסת. יושב אינו כהנא מאיר

מרינתו. ועל חייך על עליך, להשתלט החוצה, להתפרץ מנסה
 החיה שבאדם. החיה הוא מסוכן. הוא בו. תזלזל אל

מאיתנו. אחד כל שבתוך
■ 0 ■

ר ש פ  הציבור של אחד אחוז בעצם? קרה, ״מה לומר: ^
 לא גם זה אבל נעים, לא זה נאצי. במועמד בתר הישראלי 1\

 יהיה שלא למה נאצים. של אחד אחוז יש מדינה בכל נורא. '
אצלנו?"

נכון. זה אין הצער, למרבה אבל, ומרגיע. יפה זה
 הנאצי של לדיעותיו אחד. אחוז רק לא זה ״בסדר. לומר: אפשר

 בוחרי רוב ומורשה, התחייה בוחרי רוב גם בליבם שותפים הזה
 זה המערך. מבוחרי וכמה כמה וגם הליכוד מבוחרי רבים ש״ס,

 השפוי המחנה עומד מולו בעם. מיעוט עדיין זה אבל מחריד.
הגזענות." את השונא הגדול,
 נכון. אינו זה וגם איכשהו. מרגיע, זה גם

 עצמו את הרואה השני, במחנה גם קיימת הגזענות
והקידמה. השפיות כסמל

טריטוריאלית" ״פשרה בזכות היונים של העיקרית הטענה
 את להחזיר צריכים לכן בישראל. ערבים רוצים ״איננו בנוסח: היא

בערבים." בצפיפות המאוכלסים השטחים
 ״טכסיס", שזהו יגידו ואל מובהקת. גזענית טענה זוהי

לגזענים". השלום את ״למכור הדרך שזוהי ״טאקטיקה",
 למשוך כדי כשר, באיטליז קותלי־חזיר מניחים אין
לקוחות. אליו

 עכשיו שלום בהפגנות שהשתתפו האלפים, מאות ין ^ י-
 מפגינים מאה אף מעולם היו לא הטובים, הדברים כל למען ^

 מעל בנאומים מעולם שותפו לא הם הוזמנו. לא אלה ערביים.
הבימה.

 ישראלים שהם הערביים, האזרחים כי אומר ההגיון הרי מרוע?
 את להוות אמורים השני, בצד לאחיהם זיקה להם ושיש דבר לכל

 היהודים של להפגנות נקראים הם אין זאת, ובכל לשלום. הגשר
היפים. -

 היהודים. על להשפיע ״צריכים הוא: התירוץ
לכך.״ להפריע רק יכולים הערבים

 גם וממילא מערבים." ״נקי שהוא מחנה־שלום נוצר כך
 אמוציונלי, תוכן מכל עמוק, רגש מכל נקי שהוא מחנה־שלום

 סיסמות על כולו המבוסס נוער, של גייסות לו ואין שירים לו שאין
ובלתי־אמינות. בלתי־מושכות שכלתניות,

 מפגין כאשר בהיסטריה, בשעתו נתקפו עכשיו שלום ראשי
 הלאומי הדגל ובו שלט, ההפגנות באחת הניף בודד יהודי

לא! זה ישראל. דגל לצד הפלסטיני
 כביכול, רוצים, שעימו העם של בדיגלו פסול יש אם אך

שלום? לעשות בעצם, רוצים, מי עם — שלום לעשות
עצמנו? עם

 לפני עומדים מחנה־השלום מראשי כמה כי חששתי תמיר
 מפני בשלום רוצים אנחנו יפים! אנחנו כמה ואומרים: הראי

 אנחנו מוסריים! אנחנו עליונים, אנחנו יפים, אנחנו טובים, שאנחנו
המחבלים!״ הרוצחים, המטונפים, הערבושים כמו לא

 בין חצוי הוא כי בשעתו עוז עמום אמר לחינם לא
 כי לומר שרצה יתכן עכשיו. ושלום גוש־אמונים

בגוש־אמונים. ליבו אך עכשיו, בשלום שלו השכל
 הם ■שראל ״ערביי יהושע: א״ב שנה לפני אמר לחינם ולא
ערביי עם יחד וגדלים. הולכים הם בעיה. יש נכון, נסבל. מיעוט

בא! זה מניין הכנסת: לפני בהפגנה מסולק כהנא

 איך תראה אסון... זה קללה, זו ובעיניי דו־לאומי. פיתרון זה הגדה
 לנו די לארץ... מארץ מסוממים כעכברים רצים (הפלסטינים)

 רוצה אני הערבי... העם של השמנה הבטן בתוך שתולים להיות
 של בנקיון רוצה אני באמצע. יהיה שערבי בלי בינינו לדבר שנוכל

התפללתי.״ לזה יהודית. זהות
 אך אחרות. למסקנות מגיע הדברים, אותם את האומר כהנא,

 שמא או והסיגנון? ההנמקה מאשר יותר חשובות המסקנות האם
 מובילות לגן־ערן, הדרך את לרצף האמורים והסיגנון, ההנמקה
לגיהינום? בהכרח

מדופ אנשי־שלום שני שדווקא הוא מיקרה האס
 אל,.האחדות ובתאווה בתשוקה הרצים הם אלה למים

ב המילחמה מחוללי אנשי־הדמים, עם הלאומית״
ההתנחלויות? ומקימי לבנון

הכהנאציזם של בהופעתו מסויימת ברכה שיש תכן ^
האדמה. לפני מעל

 המציגים האחרים, לפאשיסטיס בכך שיש לברכה מתכוון אינני
 לווינגר משה אליו. בהשוואה צחורים כמלאכים עכשיו עצמם את
 הפר לא שמיר ויצחק הגיונית הפכה לא כהן וגאולה שפוי, הפד לא

הבימה. על הופיע גלוי שנאצי מפני יונה
 הסכנה את עתה רואים שאנחנו בכך היא הברכה

נפלו. ההסוואה צעיפי ושרק. כחל בלי עינינו, מול
 נאלצים ואנחנו שהיא, כמות הגזענות, את לפנינו רואים אנחנו
 עץ על צמח שזה לטעון עוד יכולים איננו זו. תופעה עם להתמודד

חד־כיווני. בכרטיס האף־בי־איי על־ידי ארצה הוצנח שכהנא זר,
 צמחו הם אחר. מכוכב באו לא בך מצביעי אלף 25
 שם צמחו, שהם במקום הזאת. המורדת קרקע מתוך

אחרים. רבים עוד יצמחו
 יישב הוא זו. מעובדה להתעלם יכולים איננו לכהנא, תודות

יומיומית. כתיזכורת בכנסת, עתה

 עצמו את לשאול יצטרך שם אותו שרואה מי כל
בא? זה מניין יום: מדי

■ ■ ■
 רוזנברג, חיים ישראלי(או חיים של חייו דרך את ננתח בה ^

כך. מצביע אבוטבול), חיים או \ 1
 גס אבל בשינאה, הנאצים על דיברו שבו בבית נולד הוא

 ידעו הם שמם. ימח עושים, הם מה ידעו הם תת״הכרתית. בהערצה
בכוח. ולהשתמש כוח להשיג
 חג וחמישי שני יום בכל חגגו שבו לגן־הילדים הלך הוא
 המצרים, את דפקנו בפסח מתאים. הסבר בליוויית כלשהו,
 הערבים את דפקנו ביום־העצמאות היוונים. את ובחנוכה

 הרומאים, את דפקנו בעומר בל״ג הפרסים. את ובפורים והאנגלים,
 בתישעה גם אותם דופקים היינו היהודים בין שינאת־החינם ולולא
באב.

 מילחמות של בליל נוצר הרך הילד של בנפשו
 עלינו, התנפלו הם תמיד והבדל: סדר בלי וניצחונות,

 ויוונים, ערבים — השם בעזרת אותם דפקנו תמיד
 חשוב ולא — ורומאים תורכים ואנגלים, מצרים
סדר. באיזה

 מתוך עמנו של ההיסטוריה את למד היסודי בבית־הספר
 בסיטונות להרוג לנו ציווה אלוהים כי שמע הוא 10 בגיל התנ״ך.

 לו הסביר לא המורה וילדיהם. נשותיהם על הארץ, עמי כל את
 משקף ושזה מעולם, כך התרחשו לא שהדברים בלבד, סיפור שזהו

 מסיני, כתורה נלמד הדבר שנים. 3000מ־ יותר מלפני השקפות
אלה. לימים אקטואלי כמסר אקטואלית, כהיסטוריה

 עד ממצריים ממלכה הקים המלך דויד כי לומד הוא מכן לאחר
 הדברים וכי ביותר, מפוקפק סיפור שזהו לו נאמר לא סוריה. צפון

 ועד היאור מן ממלכת־ישראל של מפות רואה הוא מעולם. היו לא
 ולמעשה — אי־פעם קיימת היתה כזאת ממלכה כאילו הפרת,
תמיד. קיימת היתה זו ממלכה כאילו

 את ורצחו דדפו שהגויים לומד הוא ההיסטוריה בשיעורי
 אלא אינה שההיסטוריה ואתר, אתר בכל ודור, דור בכל היהודים
 ארצות ושואה. פוגרומים של וחובקת־עולם פוסקת בלתי שרשרת
קיימות. אינן פשוט יהודים, במיקרה נרצחו לא שבהן ותקופות

 מהם מוסר וכל שטופי־זימד* תמיד היו הגויים הפלא? ומה
 כל מאיתנו. גנבו הם מוסרית, מבחינה להם שיש מה והלאה.

 עם הם היהודים כי יהודים. היו הדורות בכל הגדולים האנשים
 נגדנו, כולו העולם לכן עליון. עם נבחר, עם סגולה, עם מיוחד,

איכפת. לא לנו אבל
 יוס־יום, שנים. 18 במשך זו תורה שספג אחרי

 בעזרת ״חילונית״, באיצטלה או דתית באיצטלה
 גויים ״ערכים״, מנחילים כך בי שסברו ומורים הורים

לצבא. הצעיר
 אנשים הם שהערבים לו ונאמר לעזה, או לגדה נשלח שם
 הכוח". שפת את רק ״מבינים ושהם לרצחנו, הזוממים נחותים,

 אותם, לטרטר לתת־אדם, כנאה קשה, ביד בהם לנהוג שצריכים
 גם הצורר ובמיקרה אותם, להשפיל תמיד אותם, להכות פעם מדי

בהם. לירות
 הערבים כי כלפיהם, אנושיים לרגשות מקום אין
עכברים. ג׳וקים. בני־אדם. אינם

 בעל מושלם אדם מהצבא, ישראלי חיים שוחרר 21 בגיל
שלמה. השקפת־עולם

ודומיו? כתנא מאיר בעד מצביע שהוא פלא זה האם
 אינו אם ממש פלא זה האין — להיפך ואולי
בעדם? מצביע

 לכולנו: להגיד באה בכנסת כהנא מאיר של ומדתו ך
התחיל. ישראל על ^הקרב

 של קיומה עצם על להילחם מצווים אנחנו מליצה. זו אין
 היטלר של גרמניה לחיות. נרצה שבה לחיות, נוכל שבה ישראל,
 בראנד ווילי מאן תומאס — הגרמני העם טובי על־ידי ננטשה

היהודים. פרויד וזיגמונד איינשטיין אלברט כמו הנוצרים.
 שיוחנן כפי הישראלי. הציבור טובי יברחו מישראל־של־כהנא

המטורפים. הקנאים שלטו שבה הנצורה מירושלים ברח בן־זכאי
 לא בכנסת בכנסת. יתנהל לא והוא החל, ישראל על הקרב ,

דבר. יוכרע
 מצויים שבהם במקומות להתנהל צריך הקרב

 בכלי-התיק- בבית-הספר, בגן־הילדים, השורשים:
 ובגופים בשרותי־הביטחון במישטרה, בצבא, שורת,

במחלה. הנגועים אחרים,
 פשוט, הוא בית־הספר על שהקרב איש עצמו את ישלה ואל

 טוטאלית מהפכה דרושה שם. ופסוק פה פסוק במחיקת שדי
 והכוונת סיפרי־הלימוד מרבית גניזת תוך במערכת־החינוך,

 ואשר פחות. לא עמוקה רפורמה דרושה בצבא המחנכים. מרבית
 לטפל כרי חדש הרקולס דרוש — ולמישמר־הגבול למישטרה

בהם.
 ״את אמר: נפוליון, את שניצח הגנרל ולינגטון,

 סמיגרשי-הספורט הישגנו וטרלו של בקרב הניצחון
 יוכרע ישראל על הקרב שלנו.״ בתי-הספר של

בתי־הספר. בכיתות
 או בכיתה ובני־חושך בני־אור בין אינו האמיתי הקרב אך
פנימה. בלב וחושך אור בין אלא במערכת, או במחנה

 האוייב בכנסת. אשר הכהנא אינו האמיתי האוייב
בתוכך. אשר הכהנא הוא האמיתי
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