
במרינה

פרץ שר־הפנים
גיזענות נגד גיזענים

העם
הבאה הפעם עד

 מישפחה פרצה. האש
 בהלה. פרצה בארץ גיספתה.

 והפל דיוגים. ערכו דיירים
לקדמותו יחזור

 אין לאירופה, בניגוד בישראל,
 אין לאירופה, בניגוד בישראל, יערות.
 לכן ובבטון, באבן אלא בעץ, בונים

 תודעה אין לאירופה, בניגוד בישראל,
אש. של

 מימי־קדם, עור קיים, אירופה בערי
 האפשרות שריפה. מפני מתמיד פחד
 מודעים והכל ממשית, היא שריפה של
עת. בכל לה

 לגמרי. זו תודעה חסרה בישראל
 גדולה, שריפה פורצת פעם מדי
 משתררת אנשים, ונפצעים נספים
 בעזרת ימים כמה הנמשכת בהלה

 ואז — כלי־התיקשורת של הכותרות
לקדמותו. הכל חוזר

 שוב. קרה זה השבוע חסר! הכל
 ושלושה אב — שלמה מישפחה כמעט
 רב־ בבניץ בדירתם ניספו — ילדים
בגבעתיים. קומות

 בבניין שחסרו התגלה האסון אחרי
 הבניינים שאר בכל כמעט כמו — זה

המי הסידורים — בארץ הגבוהים
ולהצ למילוט למניעת־אש, נימאליים

לה.
 העיתונים בהלה. השתררה בארץ

זה. את זה רדפו מחרידים פרטים חגגו.
 התאספו רבים רבי־קומות בבתים
 בליקויי״הבטיחות. לדון כדי הדיירים,

 דרכי- נבחנו סידורי־מילוט, נבדקו
מניעה.
 כלשהי, תוצאה תהיה זה שלכל יתכן

 יותר סביר אך תגבר. ורמת־הבטיחות
 הדיירים תחלוף, הבהלה כי להניח

ב תלויות ישארו התוכניות יירגעו,
 עד — לקדמותו יחזור והכל אוויר
הבאה. לפעם

דישת
דרקיום

 המערבית סגדה כסדר הכל
תיקווה יש

האחרון ביום הופיע פסוק־השבוע

 תחת מעריב. של במוסף 1986 של
 בה רואיינו תיקווה״ ״יש הכותרת

המערבית. בגדה מתנחלים
 אסתר הזוג רואיין השאר בין

 ואשת־ רופא־ילדים שור, ועימנואל
 משיכון־הצמרת שעברו יחסי־ציבור,

 לריב־ לשערי־תיקווה. תל־אביב בצפון
ה השכנים על חושבים לא הם ריהם,

והריצפה הקבלנים על אלא ערבים,

 חיה ״אני היח״צנית: אסתר אמרה כה
 בחיי הערבים. השכנים עם מאוד טוב

 אצלנו עובדים הם עויינות. אין יומיום
בבניה.״

הממשלה
אבסורד הלאום:

 תומכים הסוציאליסטים
 רוצה הימין ומעני, כמעיר

 חוגג והאכסורד לסלקו
במדיגה

 המדינה כל כאילו נדמה השבוע
 בשצף־קצף יצא השמאל השתגעה.

 מעיקרו, פסול גיזעני נוהל על ■להגן
אותו. לבטל ביקש הימין ואילו

 בן־ דויד ימי חזרו כאילו זה היה
 הצביעה תנועת־החרות כאשר גוריון,
 שהיה הצבאי, המימשל ביטול למען
 הערביים, אזרחי־ישראל על מוטל
 כוחותיה כל את גייסה מפא״י ואילו

זה. גיזעני מישטר לקיים• כדי
 כולו העניין הסתובב שהפעם אלא

 גורלם קטנוני: מיפלגתי עניין סביב
 ש״ם ותנועת פרץ יצחק שר־הפנים של

הנדון). (ראה
 השערוריה הפוך. צהום טלאי

שמי לפני זמן הרבה התחילה עצמה
פרץ. של שמו את שמע שהו

 כך על שעמד בן־גוריון, דויד זה היה
 המדינה אזרחי של שבתעורת־הזהות

״לאום". הסעיף רשום יהיה
 בין להבחין בן־גוריון רצה בעצם

 במדינת־ יהודים. שאינם ובין יהודים
 אינו מי ברור להיות צריך היהודים

 היה לא שזה מכיוון אך סבר. כך יהודי,
 יישא יהודי כל זה: פיתרון מצא נעים,

 וממילא יהודי, שהוא שתאשר תעודה
 מעין זה היה יהודי. אינו מי ברור יהיה

 היתה לא שמטרתו הפוך, צהוב טלאי
המקורי. הצהוב הטלאי מן שונה

 לרשום גם התבייש אולם-בן־גוריון
 בכל ״דת״. הסעיף את בתעודת־הזהות

 לבטל כדי היהודים לחמו בעולם מקום
ממלכתיות. בתעודות כזה רישום העקומה.

 פית־ כמו פיתרון־הכזב, נמצא וכך י
 בן־ בימי שנמצאו אחרים רונות־כזב

 תחת חגגה. הצביעות כאשר גוריון,
 כאשר — ״לאום״ נרשם ״דת״ לרשום
״דת. ונשארה היתה הכוונה

 לא־ היו התוצאות נוצרי. הלאום:
המצי במדינת־ישראל מגוחכות. פעם

נבראו. ולא היו שלא לאומים או
 ברור פקידי־הרישום שלכל מכיוון

 נולדו ללאום, ולא לדת, היא הכוונה כי
 מעולם נקבע ולא אבסורדים, מיני כל

אחיד. נוהל
למשל:

 ״לאום: רשום רבים אזרחים אצל •
 הכחישה ממשלת־ישראל אולם ערבי״.
 ערבי. לאום שקיים תוקף בכל תמיד

 ואחידה גדולה ערבית אומה של הרעיון
 ומים־ עבד־אל־נאצר גמאל בפי נישא
 קידשה ומדינת־ישראל אל־בעת׳, לגת
 שממשלת־ מכיוון אך מילחמה. עליו

 את גם לאחרונה עד הכחישה ישראל
 אי־אפשר פלסטינית, אומה של קיומה

פלסטיני״. ״לאום: לרשום היה
 ״לאום: נרשם רבים במיקרים •

 כי ממשלת־ישראל קבעה כך מוסלמי״.
ני עד מאינדונסיה מוסלמים, מיליארד

 רעתם גם זוהי אחת. אומה מהווים גריה,
 הקיצוניים המוסלמיים הקנאים של

 ו״הג׳י־ המוסלמים״ ״האחים כמו ביותר
האיסלאמי״. האד

 ״לאום: רשום רבים אזרחים אצל •
 אין בעולם אחר מקום בשום דרוזי".

 מדת, כלאום(להבדיל מוכרים הדרוזים
דתית). כעדה או

 ״לאום: רשום: רבים אזרחים אצל •
 כמובן זהו קתולי״. ״לאום: או נוצרי",

הגיחוך. שיא
 אשה נשא ידוע ישראלי סופר •

 התגיירה. שלא נוצריה, אמריקאית
 ההלכה. לפי גויים כן, על הם, ילדיו

 תחילה נרשם שלהם בתעודת״הזהות
 הוחלף זמן אחרי אמריקאי". ״לאום:

נוצרי״. ל״לאום: הרישום

 יצר הזה הרישום להכות. מי את
 שאין יהודים, לגבי בעיה מלכתחילה

 במישפטו ביהדותם. מכירה הרבנות
 שנשא שליט, בני רב־סרן של המפורסם

 בית־המישפט המליץ סקוטית, אשה
 שופטים, חמישה של בהרכב העליון,
 ממשלת־ כולו. הזה הסעיף את למחוק
 המפד״ל. עם אחת בעצה סירבה, מפא״י

 ויורשיו בן־גוריון של העיקרי הנימוק
 שוטר שכל רצו הם ״ביטחוני״. היה

במצי ערבי. מייד לזהות יוכל ברחוב
 מוכים הערבים כאשר ימינו, של אות

 רק לא ושעל, צעד כל על ונעצרים
 מיוחדת, סיבה בלי גם אלא פיגוע אחרי

 אל הערבי את הוציאה תעודת־הזהות
לחוק. מחוץ

ברחו בערבי בלילה הנתקל שוטר
 ולנים עובדים (שבה תל־אביב בות

 ומהש־ מישראל ערבים אלפי הרבה
 לנכון לא־פעם מוצא הכבושים) טחים

 בהיעדר מכות. כמה עליו להנחית
 לגרום יכול זה בתעודת־זהות, רישום

מצערות. לטעויות
 גיזעני מיסמך היא התעודה כיום
קוב היא ובתוצאתה. בצורתה מובהק,

 אזרחים: של סוגים שני בפירוש עת
 משוללי־ וערכים בעלי־זכויות יהודים
 מיני כל אלה: מחנות שני ובין זכויות.

דומים. ולאומים ״קתולים״ ״נוצרים״,

 כאשר כאלה. סוציאליסטים
 את למחוק הרעיון שוב השבוע עלה

 כל להן שאין מסיבות סעיף־התועבה,
מוזרות. חזיתות נוצרו לעניין, שייכות

מוכ היו לאומניים אנשי־ליכוד •
 פרץ יצחק את להחזיק כדי לכך, נים

 כי בצדק, חוששים, בליכוד בממשלה.
 המפד״ל יציאת ואחר־כך ש״ס, יציאת

 השותפות את לשבור יכולה והאגודה,
 לעוצמת הבסיס שהיא הימנית־דתית,

הליכוד.
 יצאו עצמה הסיבה מאותה •

 מיפלגת־ של מדופלמים סוציאליסטים
נימו כשבפיהם הביטול, נגד העבודה

 כך מובהקים. לאומניים־גיזעניים קים
 שר־המיש־ בר־לב, חיים לביטול התנגד

מיפלגת־העבודה, מזכיר שהיה מי טרה,

 אחרי לומר לעיתונות יש מה ו, ך
הדוח? ^פירסום
 הדברים שרוב פיתאום מסתבר

נכונים. אינם עלינו ונאמרו שנכתבו
 לשב״כ, מחמיא לא הדוח נכון,

 מתברר פיתאום אבל לאברום, בפרט
 שזרקו דברים שהרבה המשמיצים לכל

 ולא היו לא — אמרו! לא ומה — עלינו
 של חבורה רק לא אנחנו נבראו.

ומשבשי־הליכים! רוצחים שקרנים,
 וללכלך להכפיש שהצליחו לי ידוע

 אותי, מכירים שלא אנשים שמי. את
שזה לא זה שטן. שאני חושבים בוודאי

 שיעורי־ ״עשיתי
 יוחד ואני בית,

 יותר או נחות
ה פ אי  בא מ

 שרינדך* החוגר
ת ו א נ ג  ש

ד ת שוו ק תי ב
 חבב^ שהיה מי אבל לי, מפריע לא

 גם כחבר עצמו את הוכיח שלי אמיתי
 שום לי היתה לא הקשה. בתקופה
 האחרונה בשנה — להיפך אכזבה.

חב נוצרו ואפילו החברויות, התהדקו
חדשות. רויות
 אבל לאחרים, בקשר מושג לי אין

החברי. בתחום אכזבות היו לא לי ■
 השמות רק ברחוב? לתגובות בקשר

 לציבור מוכרים מאיתנו חלק של ;
 מרינוד* היא שישראל נכון כי אם הרחב, :
 לא זה מדובר. במי יודעים ורבים קטנה, ;
שלא! באמת לי, מפריע .

 של לתגובות להתייחס חייב לא אני
 אלה של לתגובותיהם רק אלא אחד, כל

 דיעותיהם, את ומעריך מחשיב שאני
מצומ אנשים קבוצת על מדבר ואני

צמת.
שאנשים** לשמוע שתופתעי מזה חוץ

 עומד מי ויודעים אותי שפוגשים !
 היד, את לי לוחצים דווקא לפניהם, ׳
 הכי ״כל אומרים: הכתף, על טופחים ,
בור!״ :

 בארץ אנשים כמה מהמר הייתי לא
מר^ על בדיוק ומבינים עוקבים באמת

 זה העסק. בכל בדוח, בפרשה, מדובר .
 שבה הזמן כל שהתיקשורת עניין יותר

בו. ומתעסקת

 אולי אוהו, בתיקשורת? מבין לא אני
הקוד בשנים בתיקשורת הבנתי לא ;
 לך אין האחרונים... בחודשים אבל מות, ׳
אני התיקשורת. על למדתי כמה מושג ,

הסוציא באינטרנציונל חברה שהיא
ליסטי.
 הציעו^ המתקדמת והרשימה ר״ץ
 בציון להחליפו או הסעיף, את למחוק

בלבד. האזרחות
 הבהירה זה ויכוח של התוצאה

נקודות: שתי לחלוטין
הגיזענות ממשיכה בישראל •


