
אדם ה1איל

■תנצלו שה□
הש אנשי בין בוויכוח העניינית התחמושת כשנגמרת

 רוויי ביטויים באחרונים הראשונים מטיחים לימין, מאל
 ״פא־ תיקשורתו. ואנשי סופריו ראשיו, ע״י שנטבעו שינאה
דמוקרט״. ״אנטי ״לאומני", ״קיצוני", שיסט״,
החב וברמה האישי במישור תקף טיעונים של זה סוג
 כנגד חוזרת תמידית עלבון הטחת אותה לאומית. רתית
 אנטי- אנאלפאביתים, בורים, היו כמו שלם ציבור או מחנה

ליבראליים.
 הגדרות של עולן תחת מתפתל שהימין היא, העליבות

 מתאמץ שלם מחנה נכונות. אינן כמה עד להוכיח ומנסה אלו
 חוק שומר דמוקרטי, ליבראל, משכיל, אכן הוא כי להראות

 התנהגותו בעצם ושהוא, עליו, שנכפתה זו נחיתות וישר.
רב. במחיר לו עולה לה, מסכים כמו

 בתיקשורת. להישמע מנת על לבג״צ נזקק כח"כ כהנא
 ״מחוזרים" היו זאת, לעומת חוסייני אל ופייסל סניורא חנא

 חינוך של הליבראלי הרעיון למשל או חופשי. והתראיינו
 במקום הליכוד. ויוזמת המהפך פרי שהוא כיתות, ליב׳ חינם

לשמאל. לקרדום הפך לימין לנס שיהפוך
דמוק על נאורות, על השכלה, על להתנצל אין כעיקרון,

 חכמה, על כישרון, על להתנצל אין ליברליות. על או רטיה,
 את ובכיף בגאווה לשאת אפשר עולם. השקפת על או

 מהמצרים בשקיקה ללמוד רצוי זה בנושא לאומני. הכינוי
 ושומרון, יהודה ומערביי אדמה, מטר 200 על נלחמים איך
בית! על מתעקשים איך

 שאתה לך וברור מוכפש שאתה שעה זמנית נוחות אי יש
 שתכי הן העובדות הארוך בטווח אך בך, המוטח מהרפש נקי

 מתמדת ירידה — היא הכואבת הראשונה והעובדה רענה
 בהסברים, להתפתל להם תנו השמאל. של בכוחו ועיקבית
 ראשים. עריפת על אמונים הם (ממילא ובהוכחות. בחקירות

 בחלומותינו אף להם נעולל לא לעצמם יעוללו שהם מה
ביותר). הפרועים

ל. לנסח, לנתח, להם תנו צ תנ ה  אינטל־ ,עקרוני דיון ל
ה״רף". את יגביהו כשהם רק ייתנהל עמנו, גנטי

פיוזרון אין
עולם״ ״רואים התוכנית את האחרון במוצאי־שבת שראה מי

פה. קורה בעצם מה עצמו את לשאול שלא היה יכול לא
 להם שאין בעולם מרכזיים קונפליקטים 4ב־ נגעה התוכנית

 רב גילם אלו סיכסוכים (אגב, לעין הנראה בעתיד פיתרון
 שהראו רק נזכיר ראה שלא למי הערבי־ישראלי). מזה בהרבה

 בלבנון בסרי־לנקה, אירלנד, בצפון הדמים שפיכות את
 אתיופים־סומלים, תורכים־יוונים, הראו: (לא ובחבל־הבסקים.

 את בבריה״מ, השני את אחד ורוצחים השונאים עמים מיני כל
וכו׳). וכו׳ וכר עירק״אירן את הכורדים־עירק, נושא

 בסיור נזכרתי זו מתוכנית שלי האסוציאציות שאר בין
שנש והשאלות בארה״ב האחרון בדצמבר שערכתי הסברה
 ה״לא־מובנת״ עמדתה אודות מעטים לא אמריקאים ע״י אלתי
האמ ארה״ב־אש״ף. שיחות נגד ממשלת־ישראל של להם

 ״1ת313ת1-8011ג11״תס המונח: אבות הינם להזכירכם ריקאים
 קובה, קוריאה, ימי ועד ורסאי חוזה מימי כישלונו את שהוכיח

 האמריקאים בבני־הערובה הטיפול וניקרגואה(כולל וייט־נאם
ובלבנון). באירן

 לקבל מוכנים אינם הם גדולים, עקשנים הם האמריקאים 1
 אינם הם — לבעייה פיתרון אין זה בשלב כי העובדה את

בתמי הנושא על ומביטים הפרובלמטיקה מהות את תופסים
 על מראה שהמציאות בעוד ?-ז״>?13ץ של: האמריקאית מות
 כברת אותה את מחיר ובכל פשרות ללא הרוצים עמים שני

ארץ.
 אותנו לאנוס תנסה ארה״ב ממשלת קודמות בפעמים כמו
 ומכיוון לאוייב טקטי־קרבי יתרון ייתן שלמעשה פיתרון לקבל
 שיפסידו כאמריקאים ובעיקר בנו הדבר יפגע נסכים שלא

 הנפגעים במזה״ת. להם נשאר שעוד היחידי הידיד — אותנו
 ״ניצחונם" את שיחגגו אש״ף מנהיגי יהיו ביותר הגדולים

 את לממש מסוגלת איננה ארה״ב שלמעשה יבינו שלא מכיוון
 שבו מצב הבינלאומי(למעט במישור והמלצותיה החלטותיה

 עצמה). ארה״ב ליבשת וחמורה מיידית סכנה ישנה
 הסלון־ של השעשועים" ״ילד אפילו כי צויין שעבר בשבוע

 שאין למסקנה הגיע בנבנישתי מירון — בישראל השמאלני
?■ ילמד? 5\1\/1״1ה־״ האם פיתרון... ך ד ^ ./ד<ךך הו

אשכנז■ דניאלה

ר איזון ת ח
 ליהודים סוגיה אינה יהודי״ הוא ״מי שהשאלה מסתבר

 לזהות ומתקשים באפילה מגששים הפלסטינים גם בלבד.
 הסימנים שפת פי על בלילה. בייחוד — יהודים בוודאות

 להבדיל ״צעיר״ אף מתקשה לא האינתיפאדה, של המוסכמים
 שני בעל יהודי ורכב בודד קדמי פנס בעל ערבים רכב בין

 הם שהנוסעים ראייה באפילה? אור נקודות שתי יש פנסים.
 משישה למעלה שעברו למרות לגויים. אוהו — יהודים

 סגל, התיקשורת(חני בכלי על־כך הראשון מהדיווח חורשים
 לפני החשיכה: בחסות לא גם השמש, תחת חדש אין ח),1חדש

 לצופים הדרך" ״סימני על דווח שוב ב״מבט" מיספר, שבועות
החוק שילטון לנוכחות סימן אין עדיין היום עד הדרך; בשולי

• • • 'בכביש
 קשר ללא העולמית, בתיקשורת ישראל של הכיסוי

 בין עימות — עימות אחת: מילה סביב נסוב לאינתיפאדה,
 וספרדים אשכנזים בין וחילוניים, דתיים בין וערבים, יהודים

 כל זה אין אבל לכיסוי, ראוי העימות לשמאל. ימין בין
 לחברה וביטחון, כלכלה לפוליטיקה, מעבר הסיפור.

 שהוא המתמיד המתח מלבד ואפיונים חוויות הישראלית
 גורמים החוצה הדולפים המעטים הצבע סיפורי כולנו. נחלת

 טהרת על כולם כמעט הם כי דמותנו של לדה־הומניזציה
 תמונה להראות ההסברתי הכישלון הדמוני. או ההרואי

 לעתים אמצעים. בהעדר רק לא טמון יותר, ומעמיקה מורכבת
 לדעת צריך רק עוצמה. רבי אמצעים אפילו אמצעים, יש

 הטלוויזיה תוכניות העברת על לברך יש לכן, להפעילם.
 כולל חלק, בניו־יורק. כבלים בתחנת חוזר לשידור הישראלית

 — תוכניות מיגוון לאנגלית. בתרגום ישודר ״מבט״,
 יחדיו כולם — והבאנלית ה״רצינית" והמבדרת, התעודית

 הנכונה בפרופורציה העיתונים כותרות את לשים עשויות
אנושיות. מידות המדינה לאזרחי ולתת

 כשתשקלו רבותי, ישראלים: רובם האמריקאים, המשקיעים
 התיר־ עלות כולל אחרת, או זו תוכנית של השידור כדאיות

 בלבד. אישי רווח מאשר המאזניים כף על יותר שיש זיכרו גום,
 האמריקאי הציבור להיות צריך היעד קהל ישראל, מבחינת

 על למכביר מידע מקורות לאחרונים היורדים. קהילת ולא
בארץ. הנעשה

תמ■!־ האשמים דניכהו
 מצאנו )2710 (מס' הזה השלם של הקודם בגיליון
 המצרים והתנכלות הירי סוגיית לכל מעניינת התייחסות
 מובא .זה בהקשר אילת. מפרץ במימי ישראלים לאזרחים

 נסיעה כדי תוך בקהיר. שביקרו ישראלים עיתונאים על סיפור
 הסטנדרטיות המילים צמד את מהן אחת פלטה במונית,

 האמירה, לשמע נדהם המצרי הנהג אומכ״. ״כוס במקומותינו
הנשמה. בעמקי הפוגעת חמורה העלבה בבחינת זו עבורו שכן

 המפתיע ולהירהור למסקנה כמבוא בא הזה התיאור כל
 או ירי אירוע (כשמתרחש פעם ״בכל הקטע: בסוף שמגיע

 הישראלים אחד אולי עצמי: את שואל אני ד.כ.) התנכלות
האלה?" התמימות המילים שתי את בכוונה, שלא הפליט,

 שיטת כאן מסתתרת לא האם עצמי, את שואל אני ואילו
 לומר: הכותב שרצה נדמה והישנה. הידועה עצמית ההאשמה

 המצרים ירו שסתם יתכן לא אשמים. שהמצרים סביר ״לא
 לחפש יש אותם. השפילו או ספינתם, את נגחו או בישראלים,

 וכבר אנו, יהודים שהרי לפגיעה. העילה את בנו ולמצוא
 והיהודי צודק הגוי — מתעלל הגוי אם כי למדנו בגולה
אשם".
 ילדים גם כי ולטעון, להמשיך היה אפשר הגיון אותו פי על

 מהווים ״וי", בסימן אצבעותיהם את המניפים פלסטינים,
דמים. ולשפיכת ההדק על ללחיצה לגרום העלולה פרובוקציה

 הזה ה״וי" אצלנו אך משחק, בבחינת הוא הסימן עבורם אמנם ■
בן־גוריון. ונ.ת. סבוי מלון אביבים, מינכן, את מסמל
 אחד שפוי עיתונאי יימצא שלא בר־דעת, לכל ברור אך

 כתוצאה באש פתיחה יבין או שיצדיק, מצרי) לא (ישראלי,
 הדעת על מתקבלת לא עבורנו כי ברור דומה. מהתגרות

 קשור אפילו סמלי. או מילולי רקע על רק ברוטאלית פעולה
 הלו־ מהפרופורציה בהרבה החורגות כבדות באמוציות הדבר

קאלית.
 ספונטאניות־יצריות התפרצויות כיצד התהייה, עולה ושוב

 ״ברבריות", הגנאי: כינויי שלל כל את מקבלות שלנו בצד
 מעשים זאת, לעומת ״פשיזם". ״פנאטיות״, ״רהסתאבות",

להסביר, צריך להבין, אפשר המטבע של הערבי מהצד דומים

עכברוש מלך
 וזרקם מביתו, ומזיקים־דומים עכברושים ביער ג׳וחא*

 וקצף התרעם הניזוק שכנו כריסטיאן. ז׳ורז׳ שכנו, לחצר
 דרך הגיעה והתלונה הכאדיב, של הוואזיר אצל התלונן ואף

 בכפות־ הצלפות למ״ט ג׳וחא נידון לבסוף לביי. על הפחה
 ודואב מוכה ג׳וחא כשחזר חיזרן. קנה באמצעות רגליו

עליי?" ליכלכת ״למה ז׳ורז׳: בשכנו נתקל הביתה,
 עכברושיו־ שליכלך; זה הוא אתה ״סלח־לי, ג׳ורג׳, ענה

בחצרי!" לזרא היו־לי העונתיים
 לב שימו — ג׳וחא התיז־מהר המלכלך,״ אולי ״אני

 המלוכלך.״ הוא אתה ״אבל וסיכם, — לביטוי,אולי׳
 מכירים." כבר אנחנו ״ועכשיו המקופח, השכן סח ״נכון,״

מנטאליות. של עניין

הפרוע במערב
 די ברנשים לפעמים שוטטו האמריקניים בכפרי־הספר

 גם אך מועילים, ומטיפי־דת רוכלי־סדקית ביניהם מגונים,
 מבעירי־אסמים מוצצי־ביצים, דירי־חזירים, ״מלסטמי

חוטפי־ילדים." ואפילו
 מוצצי־ את החבל. היה והאחרונים הראשונים של דינם
 עד לעתים — נאמנות מכות כמה מלקים היו הביצים
 מה, משום מבעירי־האסמים, אבל גל־של־עצמות. שנעשו

 האסם׳ באש היו,נלכדים פשוט הם ללינץ׳: אפילו זכו לא
בלהבות. ונמוגים

 כמו״כן, במערב. שם, חשבו לא עדיין הצתת־יערות על
 פול נוסח משהו צמיגים: למדליקי שם עושים היו מה מעניין

פוט?

מכונית־התופדו בעקבות
 בשיירותיו סדר לעשות שהתחיל צה״ל עשה יפה

 התפוצצה עת כבד־מאוד אסון מנע וכך — דיווחן הצפופות,
בלבנון. השיירה ליד התורנית מכונית־הנפץ

 בפעולת־ ,כמצופה׳ הגיב כשלא עשה שבעתיים ויפה
היעזת־החיזב־אללה. בעקבות מכאיבה תגמול

 סטא־ ולנוכח מועילות. אינן ונקם פעולות־תגמול ככלל,
מזיקות. אף הן חסודים, במוסדות־ביג״ל טיסטיקת־הגינויים

 בלא במפתיע, לטפל יש דומות ובכנופיות בחיזב־אללה
 לא אר — תדירות פראיות, ביוזמות מן־המארב, הקשר,

 ההלם־ בגלל הן בחתף, להיות חייב הטרור־כלפיהן סדורות.
 לחיזב־ לגמול אין המצטבר. האפקט למען ובעיקר המיידי
 מגנים אין — וסטאטיסטית לטרטרו. — יש אללה.
ד שכאלה! יוזמות בעולם גז־׳עו ט

 יען מעתהמערב בת■ אשר ,ישמעאלי 1בנו לע•1ית0ליצך *
 המעיהערב׳ על ובורלסקות !תטסקות ל1פ0ל התאע

לספר... 1רצ /ראיהיה הרשילה על למעשה, האציל.

אוי מודיעין
 כנגד ישראל נוקטת אותן השיטות על להתפלא ״אין

 פעולות כגון ותושביה, המערבית הגדה בעלי הפלסטינים
 הרי הם אנושיות הלא הפעולות וברבריות. דיכוי הרג, של

 טרור, גזל, על הוקמה המדינה הציונית. הישות מטבע
ובר פשע של שיטות וביתר בטנים בשיסוי רצח. גירוש,
 המדינה מיסוד הציונית ההנהגה אותן חוגגת אשר בריות,

 הטירור שיטת העולם כל קבל מופגנת בו הנוכחי הזמן ועד
 אשר הערביים העמים עמדת רק מפליאה הישראלית.

זה. מצב עם וחיים מסכינים
 הברבריות אלו, דיכוי פעולות על יום כל שומעים אנו
 העם הטלוויזיה... מסכי על ממנה חלק רואים ואנו גואה,

 הקים איגודיו, מיפלגותיו, אירגוניו, במסגרת פעל המצרי
 זאת האינתיפאדה, אודות ופירסם תרומות, ואסף ועדות

 האיגודים ואין ערב, עמי בכל השולטת השתיקה לעומת
 העם וערות... מקימים ואינם פועלים, הערבים והאירגונים

 הלהבה, את שמצית הנסיבות למרות היחידי הוא המצרי
יותר לשלב ההתנצלות משלב ערב עמי שייצאו עד

ה חיובי״ ל ל א ד ב אפאהם, ע
14.7.89 יוסוף״ אל ״רה

 כאילו עלינו. האשמה את לגלגל הדבר, ניתן רק אם ורצוי,
 ואולי גמורים. צדיקים רק חיים מנגד כאילו אשמים. נולדנו
גלותיים. נשארנו פשוט


