
ליפשיץ מאיוחמות מעשה
 המדינה! כל את לשגע מצליח אחד שחמור זה אין

 למות יכול ובור, מטומטם גמור, חמור אפילו כי מסתבר
 ותתפרסם כותרות תעשה גלים, שתעורר כזאת בצורה

 ההיסטוריה החמור. אצל השמאל הלן לחינם לא ברבים.
 יצור אף אך טובים. במעשים עמוסים בחמורים מלאה
 כוכב- של למעמד זכה לא החמורי מהגזע

 העצמי. פועלו בזכות בינלאומי תיקשורת
 האישיות הקרדיט את קיבלה תמיד, תמיד,

 יחיד חמור בא גבו. על שרכבה האנושית
 איד לכולם והראה , כפל״חארט מכפר ומיוחד
פוליטי. מפגר ציבורי הון לעשות אפשר

 בהמי תלמיד־ישיבה שאיזה להניח מותר
 שם שהיו לחשוד אפשר הבהמה, את והרג ירה
ב ותאבי־נקם. שונאי-חינם מופרעים 10 עוד
למ כדי רבים, אלמונים חמורים נרצחו עבר
 והתמונות בשר־הפיגולים, את בעורמה כור
מוב יום מדי כי גם ידוע לעיתונים. יצאו לא

 כל ללא ההריגה, לגיא וצאן בקר בני אלפי לים
אפי האכילה. יצר לסיפוק סתם, פוליטי, רקע

 דיווחים מגיעים בעולם ביותר הגדולה מהדמוקרטיה לו
סטיי בצורת תמימות, חיות של המר סופן על מדאיגים

וצלעות. קבב שישליק, קים,
 היה הזה הספציפי החמור דווקא אם ברור לא וכלל
בני כי התמוהה, לעובדה לב לשים חובה תמימה. כיבשה

ונק לילה באישון גופתו נחטפה לא הקבועה, לשיטה גוד
 הטיפול לגבי המקובל לנוהל בסטייה המישפחה. בחוג ברה

 ומוצגת גווייתו נחשפת פתאום האינתיפאדה, בחללי
לראווה.
 שרותי״הבי- של שטינקר המנוח החמור היה בכלל אולי

 לבדוק צריך אש״ף־טוניס. הוראת לפי להורג והוצא טחון
 כנושא-הכלים האישיים וקשריו הפלילי עברו את לעומק

 קודמים, במיקרים כמו קשים. מבריחי״סמים כנופיות של
 ולהסיק לקפוץ אסור יהודיים, מתנחלים נרצחו שבהם

להמתין כדאי העובדות. פי על רק מוקדמות, מסקנות

ממ נובע למעשה הרקע כי ולהכריז למהר ולא בסבלנות
 ולבדוק תום עד החקירה את למצות יש לאומניים. ניעים

מזנבו. חשודה שערה וכל צווארו, שעל מהחבל חוט קצה כל
בג זאת עשה מכפל-חארט והנפטר יומו, בא חמור כל
 לחמורו שווה-ערך כמעט הוא בישראל השמאל עבור דול.

ל ימררו הם המתה גופתו על המשיח. של
 התמיכה - המת הסוס החיים. את מתנחלים
 לתחייה קם - היהודים בקרב אש״ף במטרות

 הנעדר החייל את האומלל. הבר־מינן בעזרת
ל־ אך מחפשים, עדיין מאשקלון סעדון אילן

שבכפל־חא־ ברור כבר המתלהמים שמאלננו
השטחים. של החמור קבור רט׳

 בעולם־האמת שם עכשיו, יושב לבטח והוא
חמורי. בצחוק משוגע כמו ונוער החיות, של

מח עורו את שיהפין האמין לא הוא בחיים
ה בחלומותיו תיקשורתי. לאייטם פשוט מור

העניי יתגלגלו שכף ציפה לא ביותר וורודים
 יכול שהיה הכסף כל על הלב לו כואב נים.

 והוצאת ראיונות נאומים, מהרצאות, לעשות
 לעצמו, אומר הוא שכמוני", חמור של ״ראש ספר״זיכרונות.

באנגלית!" קורס פעם אף לקחתי לא ״למה
 כוחנו לחמור מחמור הטובה, האדמה פני על פה, אבל

 ופוליטקאי כתבני משתלחים אין רואה לא חמור רק אוזל.
 בן״אדם אחרי חמור כמו היהודיים. במתיישבים השמאל

 לעבר השניה הפלסטינית המדינה חסידי אותנו מצעידים
 תפסה השלמה היהודית לארץ־ישראל הסירוב חזית הים.

 ובארצות- הקטולה. הארבע״רגלית החיה גב על נלעג טרמפ
 שיקרא הבא לפרק התסריט את מחברים כבר הברית
לגבולם". חמורים ״ושבו

 המון ובעולם. אצלנו נורא רעש עושה מת אחד חמור
 שלהם החמור באוזני שומעים ואינם בינינו, חיים חמורים

 והצבועים. הנמרים הזאבים, עבורם שמתכננים מה את
 סכנה ויש הכפר, חמור תבנית הוא האדם כי מסתבר
חמור. ולקבורת לטבח כחמורים כולנו שנובל ממשית

מכסל־חארט׳ המנוח

 הורוביץ פררב•
 עוו• שבוע מטבל

 ברציפות,
 בפזביריהפריוה

האפריקאי.
 בייקר ג׳יימס נאום בעיקבות שנוצר המצב

 המי־ הבדיחה את מזכיר איפא״ק פעילי בכנס
 מהמאמן לשמוע זוכה מתמחה שכל שפטית,

 ההתמחות: בתקופת אחת פעם לפחות שלו
 של במישרד לעבוד שהחל צעיר, עורך־דיו

 בשורה: ובפיו מבית־המישפט חוזר אביו,
 את תופס האב סגור!״ התיק במישפט. ״זכינו
 חיים אנחנו סגור? מי זכינו? ״מה בידיו: ראשו

שנה." 20 כבר הזה מהתיק
 המיז־ בסיכסוך הצדדים כל שנה 20 כבר

 זה האצבעות קצות על מהלכים רח־תיכוני
התנ־ למנוע כדי הכל, עושים כשהם זה, סביב

בייקר מזכיר־מדינה
הראש? עם מה ,0.1..> הלבוש

 לזמן לדחותה לפחות או גלובאלית, גשות
המשות תורת־השלבים מכאן בלתי־מוגבל.

 חוקת־ מעין שהיא בסיכסוך, הצדדים לכל פת
 תורת־השלבים בה. מודים שהכל מילחמה
 טעון מצב שורר התיכון שבמיזרח אומרת

 או מתקדם בסיכסוך צד כל לכן חומר״נפץ.
 ובשלבים, בזהירות הסופית למטרתו מתגנב

פיצוץ. למנוע כדי
היהו את ״להשליך רוצה אש״ף — למשל

 קא־ פארוק דברי לפי בשלבים, החוצה״ דים
 אש״ף, של המדינית המחלקה ראש דומי,

 במאי. 19מה־ פוליטיקן הרני לעיתון בראיון
 בשלבים. יש״ע את לספח רוצה הליכוד

לגבו בשלבים לחזור רוצה מיפלגת־העבודה
 יהודית ישראל ״מדינת למען ',67 לות

ודמוקראטית״.
 ג׳יימס התפרץ הזה העדין המצב לתוך

הת הוא חרסינה. חנות לתוך פר כמו בייקר
 הוא מהבדיחה. הצעיר עורך־הדין כמו נהג

הצד של הסופיות למטרות בדבריו התייחס
הת ותוך השלבים על דילוג כדי תור דים,

 שמיר יצחק של הנבונות מעצותיהם עלמות
 ההיפך: את לעשות לו שיעצו ארנס, ומשה

 — לעתיד ובאשר הנוכחי בשלב להתרכז
 בייקר אבל אליו. נגיע כאשר גשר, כל לעבור
 הביא הוא בדבריו התיק. את סגר פשוט

 צריכים שהיו סיכסוכים, של לאקטואליזאציה
 אם שנים, 10 בעוד רק אקטואליים להיות
בכלל.

 את רואה לוי, דויד ראש־הממשלה, סגן
 כנס בחירת צודק. והוא בחומרה, בייקר דברי

 לא דבריו את בו להשמיע כמקום איפא״ק
 היהודית השדולה איפא״ק, מיקרית. היתה

 מוקדי- של ספינת״הדגל היא בוושינגטון,
 המקום בארצות־הברית. היהודים ההשפעה

 ולפגוע אותנו להעליב כדי במתכוון נבחר
 בייקר רצה זו בחירה בעצם הלאומי. בכבודנו

 ועל עליהם מצפצף שהוא ליהודים לומר
 שהוא הראשונה הפעם זו אין והשפעתם. כוחם
 מייקל ט״ם, לכתב בראיון במתכוון. בנו פוגע

 משווה בייקר ש.ז.), בפברואר 13קריימר(מה־
 לעצמו כאשר במלכודת, לחוגלה ישראל את
 בה לירות האם חופש־ההחלטה את מייחס הוא
 השר של לדעתו מצטרף הוא בכך לא. או

ישראל, של הנוכחי מצבה על שרון אריאל
 המתנגדים לטענות מישקל מוסיף ובעקיפין ■

צי בין הנוכחית. במתכונתה ליוזמת־השלום
 ההבדל ״בקוראלס״ פר לבין במלכודת פור
מאוד. קטן

יוצאת־דופן. תופעה הוא בייקר, הזה, האיש
 בריטי שר־חוץ מזכיר הוא לי לדבר. מה אין

הו בווין. ארנסט את — 40ה־ שנות מסוף
 בארץ ודינאמי יהיר שחצן, שר־חוץ של פעתו

 מאותות הנראה, כפי היא, בה תלויים שאנחנו
הגאולה.

 המתבטא שמיר, יצחק ראש־הממשלה,
 על אמר הנקייה, בלשונו והידוע במתינות

 אבות מיותרים". ש״הם בייקר דברי
 אומרים היו ואמהותיה העובדת ההתיישבות

 (ובהברה נקייה בלשון כן גם כזה, איש על
 מלא פה מירכתי הגוייה ל' עם כבדה סלאבית

חכם!" לא כל־כר ״הוא אוויר):
 תמיד עליו המונחים המחוייטים, בבגדיו
 נוסף בריטי שר־חוץ לי מזכיר הוא טיפ־טופ,

 בשעתו אמרו שעליו אידן, אנתוני את —
.1116 13051 )1ז0550>11־0011ח £1זז0ק6 שהוא:

ל א מ ו ע  מ

ל א מ ו ע ל
 הערבי הפלאח יאמר טיטי,״ ״טיטי,
 ״מתל הכפר. של הטיפשה על מנחאלין
 כך הלכת שלא ״כמו מג׳יתי.״ מיתל מרוח׳תי.

 על הטיפשה נשארה לומר, רוצה חזרת.״ לא
 גוזרת- טוחנת־מים, השתנתה. ולא מקומה
אוויר.

 נסעו שלנו. היא עכשיו — ה״טיטי״
 אל מכוניות של בשיירה הנחמדים האנשים
 חנו לכאורה. קיץ יום — שבת יום נחאלין,
 שיעלו הפלסטינים, אל צופים ההר במעלה
 וסאהלן, ״אהלן לשלום. לברכם אליהם,

 ומה ותחיו,״ ותעיישו, ומרחבתין, ומרחבה,
כלום! עוד?

 אבל, לזלזל. אין כשלעצמו. יפה מעשה
 מתחיל כשכאן לגחך ולא להתאפק קשה

 העכשווניקים הנה העניין. כל כמעט ונגמר
 יהודית. — ערבית קבוצתית בתרפיה היפים

 זה עיניים היישירו המטופל? מי המטפל, מי
 אצלכם שיש מאוד ״מצטערים ואמרו: זה, אל

 השיבו (אינתיפאדה)״. ובלאגן (צבא) ג׳אש
 תעשו מאוד, מצטערים אנחנו ״גם להם:

בעיתונים. וכתבו בטבע פיקניק עשו משהו.״
לא זה מק, שלום. רוצים העכשווניקים

עכשיו״ ״שלום הפגנת
 ,במסיסודשיש □,הפלסטי( עם

 בשטחים יפטרלו גם שהם פתאום מה מספיק?
 מדוע כהנא? ואנשי אמונים גוש אנשי כמו

 בכביש, אבן נזרקה אירוע? כל על שיגיבו
 בקבוק- הצבא. לפני עוד מגיעים המתנחלים

 — לכפר מיד נכנסים המתנחלים תבערה?
בדודי־השמש. רק לא ופוגעים

 אובדי-עצות, מבולבלים, העכשווניקים
 מילחמה. שזו תופשים לא חסרי־דרר,

 את מתעבים חוששת, אני הפלסטינים,
 כי אותם. מכבדים בהחלט אבל המתנחלים.

דע על הנלחמים אנשי־מעשה, ברורים, הם
וסרק. כחל ללא תם

 אצל באים העכשווניקים, חסרי־הזהות,
 והלשון הרגליים בין הזנב עם הפלסטינים

 אתכם אנחנו הערבים, לנו ״תסלחו בחוץ.
 ל', בתוכנית באפקה, בבלי, בשיכון בבתים

 בכורסאות האדומה, בחיפה הירוקה, בהרצליה
 ומישחק־השבוע. אלקסיס עם הטלוויזיה מול

 גם הנה שישי.״ בימי שלנו במסיבות אפילו
 לא באו, מאיפה ידוע בפיקניק. בשבת עכשיו

הולכים. הם לאן ברור
 1974ב־ שלום גרשום הפרופסור אמר כבר
 הוא ״האתגר בציון": שאננים ״אין בקובץ
 מה בדיוק וזה העובדות. נוכח לעמוד

 הם, גם לעשות. אוהב אינו החדש שהשמאל
 אינם פיקטיבי... בעולם חיים הכנענים, כמו

 הריק, בחלל פועלים הם מקומם, את יודעים
בהם." להתנקם עתיד וזה

 רוצה אני גם הציניות, על מראש סליחה
צ׳או. באי, סלאם, אז שלום.
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