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בולשיט! המדינה? על להשתלט עומדים החרדי□

ר כו ס לוו
הקדוש. סילווסטר על הברכה בוא ^

 שמו שדווקא הגדול בכבוד זכה מה ובשל היה, מי יודע אינני 4 1
 364 שאר מכל נבדל ובכך השנה, של האחרון היום על מתנוסס

הקתולי. בלוח השנה ימי מקודשים להם אשר הקדושים
 הישראלי, ההווי מן חלק הסד שהוא מכיוון אבל
 מהפכה. מסמל הוא כי יבורך.

" ־י  ■ ■ ■ ׳
ש ף*  ברגליו. עם־ישראל הצביע 1987 השנה פרו

 על בשפת־העם הקרויים ולנשפים למסיבות בהמוניו נהר הוא *1
 ונהנה. חגג בארץ, אולם־שמחות כל מילא הוא סילווסטר. של שמו

 של כדרכם ברחובות, והסתובבו למרכזי־הערים נהרו סתם אחרים
 איש חומרים מיני כל בעליצות והתיזו רעש עשו בחגים, ישראלים

רעהו. על
 שלא מי שנאמר: וכפי אמיתית. שימחה היתה זאת

מימיו. שימחת ראה לא סילווסטר, שימחת ראה
מה? לקראת שמחו? מה על

ה ת הי  לא נורא דבר ושום עברה, אחת שנה פשוטה: שימחה זאת ^
קטלנית. מגיפה לא רעב. לא אסון. לא מילחמה. לא בה. קרה

 מטיבעו, אופטימי שהאדם ומאחר התחילה. חדשה שנה
 טובה תהיה הבאה השנה כי מקווה הוא בליבו, מושרשת והתיקווה

יותר.
 להעניק כדי מסובכת באידיאולוגיה צורך היה לא
 הצביע העם אמיתי. הוא קיים. הוא הזה. לחג תוכן

^ ^ 1̂ ברגליו.
הדתיים. דווקא הזה לחג העניקו האידיאולוגי התוכן ת

השלילה. דרך על
ם הרבני  שונאים הם החדשה. השנה בחג למילחמה התגייסו ^

אבריהם. רמ׳ח בכל ותו7
 — .האזרחית״ — הזאת שהשנה מפני אותו, שונאים הם

 מתחיל האזרחי שהמניין גם מה היהודי. במניין־השנים מתחרה
 את כל־כך שהרגיז בן־יוסף, ישוע מנצרת, יהודי אותו של בלידתו
הרבנים.

 קדוש של שמו על נקרא שהוא מפני החג, את שונאים הם
 מדמים הם יהודי, שאינו דבר כל לגבי העקרונית בבורותם נוצרי.

 כלשהו. דתי תוכן בעל נוצרי, חג שזהו לעצמם
 וכל — יהודי־דתי שאינו מפני אותו, שונאים הס 4

 שהוא מפני אותם, מרגיז יהודי־דתי שאינו
 — בקושי — לסבול מוכנים הם בחגיהם. מתחרה

 עליו לכפות מנסים הם שנים ומזה יום־העצמאות את
יהודי־דתי. תוכן

 על בכוח לאסור וניסו פעילה, למילחמה יצאו הם בירושלים
החו לפני דלתותיהם את לפתוח השמחות ואולמות בתי־המלון

גגים.
 הזאת, המילחמה מן נואשו הם האחרות ובערים בתל־אביב

זועמת. בשתיקה והסתפקו
 התגייסו אילו גם איכפת. היה לא לעם־ישראל אולם

 מפריע היה לא זה הגגות, מן וזעקו ישראל רבני ;בל
להיפך. אולי לשימחת־החג.

 בלוח קשורים חייו פרטי כל ״האזרחית". בשנה חי עם־ישראל
 של בתאריך וכלה עיתון־הבוקר, של בתאריך החל .האזרחי״.

 של הגדול הרוב לגביו. הקובע הוא ״האזרחי" התאריך הצ׳ק,
 והוא .העברי", התאריך את כלל יודעים אינם ישראל אזרחי
דאשתקד. כשלג אותם "מעניין
 השנה חג הרבנים. נגד ישראל המוני הצביעו כך

 על הניצחון לחג גם הפך הסילווסטר, חג ,החדשה,
0 ^ 9 הדתית. "הכפיה

 בהפגנת־הסילווסטר יש אך זה. בציון להסתפק היה פשר ^
של £  לעמוד שכדאי יותר, עמוקה משמעות המוני־ישראל \

עליה.
 אותם — ישראל אזרחי רוב חיים שנים מזה

 התגברות של בסיוט — כ״חילוניים״ המוגדרים
הדתית. *?כפיה

 השתלטות נורא: גורל למדינה החוזים נביאי־אפוקליפסה, יש .
 מניחים שאינם למי מחנות־ריכוז חרדית, דיקטטורה הדתי, המחנה

חובשי־כיפות. של גסטאפו תפילין,
 פונדקו סיפרו את כתב תמוז בנימין לאופנה. כמעט הפך הדבר

 כתב דנקנר אמנון כזה. מישטר־אימים המתאר ירמיה, .של
 עתה זה החרדית. הבולשת עם יורד של פגישה המתאר קצר, סיפור
 על עליז במחזה הארץ את להרעיש הספרי שמואל הצליח

האחרון. החילוני
ש  בלתי־ תהליך כאל הזה הסיוט אל המתייחסים י
ממנו. להימלט ואין השמיים מן שנגזר גורל הפיך,

 מקום הזה הפחד תופס הארץ מן הירידה סיבות על במישאלים
 הזוחלת, הדתית בכפיה המואסים אנשים התשובות. בין נכבד

 מסתלקים. פשוט במדינה, ההלכה השתלטות מפני והחוששים
 על החוקה מצווה שבה הארץ אל האוקיינוס את חוצים ובס1■?

,י המדינה. מן הדת הפרדת
המבקש שאלון, של טופס באחרונה הפיץ ירושלמי מוסד

 תל־ לטובת עיר־הקודש את נטשו מדוע לציין ירושלמים־לשעבר
 בעיר״ הדתיים מופיעה.התפשטות זה בשאלון גם ואחיותיה. אביב

האפשריות. הסיבות כאחת
 כל על שומע אני אך זה, מישאל תוצאות יורו מה יודע איני

 בעיר לחיות עוד שאי־אפשר ירושלמיים ידידים מפי ושעל צעד
 בתחום ומחנק טרור של אווירה בה משליטים שהדתיים זו, יפהפיה
והולך. מתרחב

 ולהשאיר לעזוב מתכוננים יותר רבים עזבו, רבים
החרדים. בחברת קולק טדי את

 כלי־ של הבלתי־פוסקת התעמולה את להוסיף יש כך על
 בתשובה״. ל״חזרה — והפרטיים הממלכתיים — התיקשורת

 אכן ותימהונים מופרעים של זו חבורה סביב המתמשך הפסטיבל
 שהמוני״ישראל רבת־מימדים, תופעה שזוהי הרושם את יוצר

 הפולני השטריימל אל חוזר הנוער ומיטב בהדרגה משתגעים
מימי־הביניים.

 זהו הזאת, המדינה על המרחפים הסיוטים מכל
ביותר. החמור אולי
■ ■ ■ , ז ■ אחת, מילה לומר רוצה אני חוזי־השהורות־והשחורים כל י
 במקורות: מופיעה שאינה /

. ט י ש ל ו ב
 אל בדרך נמצאת מדינת־ישראל כי מאמין אינני

החרדי. הרייך

ברגליים הצבעה בתל־אביב: סילווטטר
 כמותית, עליה של בסימן עומד הדתי שהמחנה מאמין אינני

איכותית. שכן כל ולא
 העיקרית ההשפעה היא החרדית ששטיפת־המוח מאמין אינני
במדינה. עתה הפועלת

הוא. נהפוך
 אינם הדתיים ישראל, על במאבק כי מאמין אני

מפסידים. הם מנצחים.
 על יום מדי המשפיעות הרבות ההשפעות מכל כי מאמין אני

 למרות למדי, חלשה הדתית ההשפעה הישראלי, הציבור נפש
וראוותנית. קולנית שהיא

 למיפלגות קורה מה ולבדוק קלה, מלאכה לעשות אפשר
 גם הדתיות המיפלגות כל כי מוכיחות התוצאות בבחירות. הדתיות

 והיו המדינה, קום מאז במקום דורכות הן מתקדמות. אינן יחד
 בכנסת מאשר יותר רבים זה מחנה של נציגיו היו שבהן כנסות

הנוכחית.
 בתופים הנכנס חוזר־בתשובה, כל שעל מאמין אני

 יכול הוא שם הפאראזיטים, למחנה ובמצילתייס
 ״מתפקרים״ חשבוננו, על ולהשתמט וליהנות לחיות
 את בשקט־בשקט העוזבים וצעירות, צעירים עשרה

הנורמאלי. הציבור אל ומצטרפים הדתי, המחנה
 ולהסתכל לנסות כדאי השטח. פני שעל התופעות הן אלה

השטח. לפני מתחת במתרחש
■ ■ ■

 העולם. מכל להשפעות פרוצים ישראל בולות ר
 מילים סובבות שבה המודרנית, התיקשורת בעידן חיים אנחנו4\

 הפך כולו העולם מדהימה. במהירות כדור־הארץ את ומנגינות
גלובלי". ״כפר אחת, יחידה

המירקם מן עצמה את לקרוע יוכלה אינה ארץ שום

כליה. עצמה על לגזור מבלי העולמי,
 עולמית. שפה לה ויש עולמית, היא המודרנית הטכנולוגיה

המו הטכנולוגיה הישגי ושאר כלי־הנשק המחשבים, הלוויינים,
המחלות. גם כמובן, וכך, עולמיים. הם ולרע, לטוב דרנית,

 מחלת לא וגם גבולות, מכירות אינן החלליות
האיידם.

 המתרחש כל על דקות, תוך בהרחבה, מדווחים כלי־התיקשורת
 סטודנטים של הפגנה בדרום־אמריקה, חיים נקברה נערה בעולם.

 אלה כל — באוקראינה גרעיני ואסון בפיליפינים מהפכה בסין,
 בישראל, האדם של ועינו אוזנו אל שעות או דקות תוך מגיעים
ושלא־במודע. במודע השקפת־עולמו, את לעצב ועוזרים

 של תחרות אחרי עצורה בנשימה עוקבים ישראל המוני
 את כאן לסגור הדעת על יעלה לא ולכן במכסיקו, כדורגל

 שירי״הפופ את שרים ישראל צעירי בשבתות. מיגרשי־הכדורגל
 למחוק הדעת על יעלה ולא בריטיות, אנארכיסטיות להקות של
 הפילהרמונית והתיזמורת הנוער. מתודעת הפופ תרבות את

חוגגת.
בטלוויזיה. היטב נראה זה כל
מל ואינן וכפויות, מאולצות הן י אך בשפע, תוכניות־דת יש
 ועד ספורט מבט כמו תוכניות מרתקות זאת לעומת איש. היבות

הצעירים. ההמונים את פופ
 לזמך וניצחו המודרנית התרבות על מילחמה הכריזו המקבים

 בכדורגל ברדיו, בטלוויזיה, להילחם עליהם היה לא אבל מה,
 היתה עוד בימיהם ובשפת״המחשבים. בתחבורת־המטוסים ובפופ,

ישכון". לבדד למילים.עם משמעות
 מחנות־ בעזרת העולם מן ארצו או/ להוציא ניסה היטלר אדולף

 לשידורי־חוץ האזנה על עונש־מוות ומרתפי־גסטאפו, ריכוז
 שום אין כיום אפשרי. עדיין היה זה דור לפני טוטאלית. וצנזורה

 מוסיקת־הרוק. לפני הדרך את חוסם מסך־ברזל
זאת. יודעים והם לנצח. יכולים אינם הדתיים

תי א ר  המיזרחן של המעניינת התיאוריה את לא־מכבר ^
אל מנו האיסלאמי. הפונדמנטליזם תופעת על סיוון /\עי
 הדת. של לתחושת־הכוח ביטוי כלל זה אין לדבריו,

טוי זהו להיפך, שלה. לתחושודהחולשה בי
 העמים נפש על הגורלי בקרב מפסידים שהם חשים הדתיים
 כוחם מעם־ישראל). יותר לאין־שיעור דתיים (שהם המוסלמיים

 אלא הדור, בעיות על אמיתית תשובה בפיהם אין הייאוש. כוח הוא
עברו. ימים של בעיות על עברו בימים שניתנו התשובות רק

 מן אכזבה יותר היא בימינו האיסלאמי הפונדמנטליזם עליית
 משכנעת חדשה, תשובה מאשר שנכשלו, האחרות, התשובות
ומלהיבה.
הי  בוא לפני האתמול של האחרונה ההתקוממות זו
המחר.

 או זו מוסלמית במדינה השילטון את לכבוש יכולה זו תנועה
חולפת. תופעה זוהי אך — נורא לאסון ולגרום בכולן, ואף אחרת,
בישראל. המצב לגבי שבעתיים נכח זה כל

החזרה־בתשובה, את הדתית, ההתקוממות את מוליד הייאוש
 מאיר של והתקפת־השיגעון גוש־אמונים של עבודת־האלילים את

 בשנה והעם המדינה בעיות על תשובה אין אלה מכל לאיש כהנא.
 לפתות היכולות מקודשות, נוסחות רק אלא — !1987 שנת — זו

האמיתיים. החיים מפני הפוחדים אובדי-דרך,
 דור של התגובה לא—אשת־לוט של התגובה זוהי

אבוד. קרב זהו לכן העתיד. אל מבטו את המישיר

* ליל על שריחפה פרץ, יצחק הרב של ההיתולית מותו ן
כולה. התופעה את מסמלת הסילווסטר, (

 דבר. יישק פד על הכוח. את מסמל פרץ לכאורה,
 המדינה, גמלי כל סביבו ריקדו בהתפטרות, כשאיים

הגדולים. החילוניים הגושים שני נציגי
 של מקומו על אלא דבר, שום על מלמד אינו זה ריקוד אבל

 יכולה הקואליציה ישראל. של המושחת הפוליטי במישחק פרץ
 חסר מבודד, רסיס בסך־הכל מייצג הוא בלעדיו. היטב להתקיים

 הרב ולא יוסף עובדיה הרב לא המדינה. לעתיד חשיבות כל
מורי-הדור. הם שך אליעזר
 על פרץ יצחק של לובשי-השחורים יעלו שמא פחד לא איש

 בשעתו שעלו כפי יתרצה, לא אם דיקטטורה, בה ויקימו ירושלים
 את והקימו רומא על מוסוליני של החולצות־השחורות בעלי

לגיונות. אין פרץ לרב הפאשיסטית. הרודנות
לאווי היטב שהתאימה קומדיה, היה כולו העניין

הסילווסטר. רת

 אופטימיות מתוך המאבק, להפסקת לקרוא כאן בא יני ס
לא. בהחלט קלת־דעת.

 של כוחם בגלל לא בישראל, דתית השתלטות של סכנה יש
 המיפ־ בגידת החילוניים. של חולשת־הדעת בגלל אלא הדתיים,

הדתית. הכפיה להגברת להביא יכולה החילוניות לגות
 בייחוד לאסון, לגרום יכול ומיואש קנאי מיעוט

 היו וכבר — ובא ממשמש שסופו חש הוא כאשר
מעולם. דברים
 שערה מילחמה להשיב והנכונות מתמדת, כוננות דרושה לכן

עת. ובכל אתר בכל
יעברו. לא הם מוצדקת. באופטימיות זאת לעשות אפשר אך

 הסילווסטר, הפגנת של האמיתית המשמעות זוהי .
ברגליהם. הצביעו ישראל המוני כאשר
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