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היהו עתה יעשו או יאמרו מה משנה לא

 הבזים, יקוננו או הברבורים ישירו ומה דים,
 ׳דמוקרא- מדינה לקבל עומדים הישמעאלים

 זמן, של עניין רק זה נוספת. טית־חילונית׳
 שאול זמן פלסטינית, מבחינה מאוד קצר זמן

 הקוץ־ בעיית של פיתרונה־הסופי מבחינת
הערבית. האומה בלב היהודי

 של בסופו להסתפח, פלסטין של סופה
 בסוגיית תעסוק ישראל ובעוד ירדן. אל דבר,
 הכזבנים הבואשים, יעסקו — טעינו׳ ,היכן

 טירוף מטעמי המרצחים־בנו הללו, והחמדנים
 השלב־האחרון בהגשמת לאומני, מדברי דתי

 שהעז הפרח היהודים, מדינת של בהכחדתה
המיזרח־תיכונית. במדמנה להשתרש

 המיזרח־התיכון בהוויות נבערותנו עקב
 כי שטענו יוצאי־ערב, באחינו (זילזלנו הזה

 אפילו הישמעאלים; את להכיר הם מיטיבים
המת ערבים־בני־דת־משה, סתם בהם ראינו
 עקב וכן מחרב־האיסלאם); ומתייראים קנאים
 הזן־האירופי מן לקלגסים לדמות שלא רצוננו
 מק־ רבים של מוצאם־הפולני עקב וכן הידוע;

 אחרים טעמים־רבים ועוד אלה עקב ברניטינו,
 להתחמק בנסותנו שגינו, שלא שגיאה אין —
האחרונות. הפרעות־הישמעאליות מן

 הנאור, הרצוי, את חוקר אני שבה במידה
הש המתירני, הסובלני, האנושי, המתקדם,

 במיזרח המתחוללת המציאות לעומת מאלני,
 במיז־ לבטח באמריקה־הדרומית, או הרחוק

 תפיסתו עם מזדהה אני בה־במידה רח־התיכון,
המדינאי שיח, אריאל הנבער׳ ׳האיכר של

לשטום. אוהבים שכולם
העיתו לצד והמיסבאות, הקרנות פלספני

 וכל ה,איכותיים׳ והסופרים והמחזאים נאים
 עתירי־ה־ אך זרוקי־הבגדים הנהנתנים עדת

 ברוכי־היומרות, אך דלי־הכשרונות אמצעים,
בעוונותי הקוראין־לעצמם,שמאל׳ אלה כל
 כמה בצד האופנתיים, האינטלקטו־שיקים הם

 את המזכירים מתייפייפים פלסטינאי־ראווה
 להכיר מסרבים אלה כל והנקאי, החקאי דגי

 השתנ־ שלא האכזרית, המציאות במציאות,
 המתרחשים־מעד־ השינויים חרף תה־כמעט

 לאר־ ברית־המועצות בין או באירופה, נות
 קם היה אילו באירופה, שם, וגם צות־הברית.

 איחודן־ מפני ומזהירם אירופי, שרון׳ ,אריק
 משמעו (אשר הגרמניות שתי של מחדש

לוע היו דור), תוך שלישית מילחמת־עולם
 או מעשני־הפוט, מסתופפי־המיסבאות לו גים

 וכל מעשני-המקטרות, מכרסמי־הקתדרות
הזאת. התלושה האינטיליגנציה

 לא ירדן־את־פלסטין של הקונפדראציה
 ותנסה, תושביה, של לאופיים להתכחש תוכל

 על החיים את להמאיס עקב־בצד־אגודל,
 יהודים רק אשר המדינה, ערביי הישראלים.

 פסאודו־אינטלקטואליזם ושטופי אשם מוכי
 דו־קיומית, אחווה תיקוות בהם תולים

 עוגמת־נפש עתידנים אלו לאי לגרום עלולים
 רכושנו כל כי החשש קיים מסוימת.במילא

 המתאים. לרגע להמתין רק ונותר סומן, כבר
 בקדחתנות לפעול רק נותר לשמאלנינו,

בארצות־הברית... גרינקארד להשגת

 נוכל לא הבאה, באינתיפאדה להישרד כדי
 את לזנוח נצטרך שגיאות. על יותר לחזור

 ולאמץ למפרע, פעולות־תגמול של התפיסה
 הצרפתי גנראל־האוויריה של גישתו את

 את'זרועו־ לחסל הצליח אשר היחיד שאל,
 להפוך באלג׳יר: אף־אל־אן של תיו־הצבאיות

 בנוקשות־רבה לפעול לניצודים, הציידים את
 לענוש ,על־החשבון׳; ופעולות מנע פעולות

 אך חריגות, בנסיבות מתונה ענישה־סביבתית
 מילה איזו הו, — אכזרית ענישה־נקודתית

 ובעיקר יומיומיות. בנסיבות — מפגרת גסה,
ל יצטרכו שילטונות־הביטחון ליליות. —

 וחרוצים, נוקשים מתנדבים, כוחות־מחץ גייס
 שלא אחת, במשימה ללא־הרף יעסקו אשר
אלא ,הרתעה׳ או ,מיגור׳ או ,דיכוי' תהיה

האויב. השמדת
 גירוש בשל גינוי ממילא צפוי שבו במקום

לב ומייד לשקול, נצטרך טרוריסטים, שמונה
 הקאבילים מנהיגים. 800 של גירוש צע,

 כי להרשות־לעצמם אולי יכולים באלג׳יריה
בה שתרמו לאחר ידכאום, הערבים ,אחיהם׳

 להרשות־ נוכל לא אנו לעצמאותם; רבות
 על האמונים הפלסטינים דודנינו כי לעצמנו
 יכחי־ תומכיהם וסיעת האדם זכויות שמירת

התייאשנו. לא אנו דונו.
האלג׳ירית׳ ׳הדוגמא כי שסבור מי אגב.

שרון אריאל השר
אלנ״ריה נוסח פיתח!

 השיטה של אוזלת־ידה את דווקא מוכיחה
 מהי יודע אינו המדינית, לעומת הצבאית,

 הובס־ פל״ן, של הגוף־הלוחם אל״ן, האמת.
 החי׳׳ר, צנחני הליגיון, צנחני על־ידי למעשה

 מומחי־ ,11ה־ גדוד־המחץ הקומנדו־האווירי,
יחי ה,כחולים׳, הנגד־טרוריסטית החתרנות

נחר — לכל ומעל וההונאה, התעמולה דת
שה הנ״ל, שאל המפקד של ושקדנותו צותו

 ומתי הו־צ׳י־מין׳ ׳שיטות דרושות מתי בין
 שארל אולם גודריאן׳...' מיותרות־הן,שיטות

 לפנינת־ צרפת את להפוך שהתיימר דה־גול,
 הגבנון־האלג׳יראי מן להיפטר אירופה(ולכן,

 המתיישבים בין להתכתש ונאלץ הטורדן),
 סארטר של ה,שמאלנים׳ לבין הצרפתים

 צבאית־פוליטית צמרת לבין ופילגשו־סימון
 להעניק החליט בה, אחז הרקב אשר בפאריס

למוסלמים. אלג׳יריה את
צר של ומצבה־הכלכלי השעה, לו שיחקה

 מהחלטתו כתוצאה לא לא, — השתפר פת
 ,לוחמי׳ מרבית עגומים. זמנים באותם —

 יושבים וממרוקו, מתונים ש,נלחמו׳ הפל״ן,
 הכספים־האדירים מן ונהנים בשווייץ, כיום
 שמאלנים, צרפתים וקומץ אחיהם, גייסו אשר

 הקא- התמרדות ימי־המילחמה. של בפריז
 של שאלה רק היא באדוניהם־הערבים בילים

 ישראלי־מישור־החוף התמרדות גם כך זמן.
 המיזרחית ירדן פלסטיני החדשים, באדוניהם

והמערבית.

ובני־בכורי, אני הורדנו, במילחמת־הלבנון
אחו 50ב־ שלנו הצבאי הפרופיל־הרפואי את
 מאות קשה־יותר; נפצעו אלפים כל־אחד; זים

 ליקויים נחשפו וכמו־כן באדמה, נטמנו רבות
 ואף־על־פי־ צה״ל. של ברמת־הפיקוד רציניים

 שרון או שאל כמו נחרצים טיפוסים רק כן,
ה הפראקטי, במישור לנו, להועיל עשוייי
 עתיד היום, שרון אריק את שדוחה ומי קיומי.
 ליבוביץ׳, מחר. שריד יוסי את לקבל

 החבריא־מן־הפוזמקאות שאר וכל פלוסר
 או ממזכרת־בתיה ולהתרות להתריע ימשיכו

ממאיר־שפיה.
עיי מ שי ל  החתרנות אבי־אבות פרם, ו

 ספרים לקרוא שפע־פנאי יהיה והפלגנות,
 לא שרון אריק ברושו-רות. סתם במקום ממש,

 את תקבלו קינרערלך? בשבילכם, טוב מספיק
לו. מתאים כמנהיג. צוקר דדי


