
אשכנז• דניאלה

חוזר איזון
נת עכשיו״ ״שלום של כוונותיהם טוהר

 כי הפלסטינאים כעיני אמון בחוסר קל
 עצמם את להגדיר מתעקשים הישראלים
 השפה? מחסום את עוקפים איך ״ציונים״.

 אל השמאל: בטרמולוגית נוסף מונח נולד
 מ״כו־ המצפון״ ״אנשי של השפוי״ .המחנה

הציו אחרת״. ״ציונות הצטרף השלום״ חות
הירוק. הקו את עוברת לא ״האחרת' נות

 כפי רבותי. התיישבות, היא התיישבות
 בשטח עובדות הקובעת מגשימה שציונות

הציו כפולות, מדכאות עם מתיישבת לא
או ״ליפות כדי לסייגים זקוקה איננה נות
 אחרת", ש״ציונות היא האמת כביכול. תה'

 המונח את להחליף בא ניוטראלי, מונח
במ הגליל״ ״יהוד — וה׳גזעני׳ ה,מביך׳

 יאיר. בכוכב המשולש' ו״יהוד בתפן צפים
 מעשה — המעשה את משנה אינה ההגדרה

 כיבוש היא הארץ יהוד כולנו. בעיני מבורך
הא ו״כיבוש הארץ" ״יהוד בפועל: הארץ

 100 מזה ל״ציונות' נרדפות מילים הם רץ״
 אחת ארץ רק יש אהרת, ארץ לנו אץ שנה.
 של השחרור לתנועת היהודי. העם עבור
״אח ולא ״ציונות', קוראים היהודי העם
• • •רת״.

 טס הראשון שהאדם אחרי שנה עשרים
 בתור מצטופפים איש אלף 93 לירח,

 אין לא, אמריקאן״. ״פאן של לירח הטיסות
 אף שאין נמסר אבל זמנים, לוח עדיין

 כבר הגויים אולי ברשימה. ישראלי
 עריץ היהודים לירח, מקום על מתגודדים

 השמש. תחת מקום על נאבקים
• • •

 של הדופק על יד עם להיות שרוצה מי
 להכיר החקלאות, במשרד ההדק על היד

 שר של המהירות השליפות את מקרוב
 ב״חדשות לעיין עליו — כץ־עוז החקלאות

 במידע, גדוש זה, דו־שבועון החקלאות״.
 בזק. לריקוד לערבה ירד שהשר לנו מדווח

 ליישב תוכנית לאמץ החליט במקום, בו
 יושיב מחציתם את בערבה: יהודים 50,000

מרשר מ״ירוקים' להתפרנס באוס־רשרש
 בררו יפזר השר השניה, המחצית את שים.

שת תעשיה, מתיירות, להתפרנס לאילת,
 אמרנו? חקלאות וחקלאות. דרכים תי

• • •
הקב״ט סופרנו, מטובי עוז, עמוס על

״פה ספרר את פסל לכן שמע, לא בקציעות
 מטובי עברון, בועז את ישראל". בארץ ושם

 לכן מכיר, אינו הארום', ב״דף הטור בעלי
 מתגנב הלאומי". ״החשבון ספרו את אישר

 השלום שאם לתומו סבר שהקב״ט החשש
 הוא לאומי חשבון השפויים, למחנה שייך

הלאומי". ״המחנה של הבלעדית נחלתו

• • •
 הפת״ח שאימץ הפוליטיות ההצהרות

 פי על האמריקאים. את מדאיגות בוועידתו
 הבלתי- ״הרטוריקה המדינה מחלקת דוברת

 ישראל.״ כלפי האדיבות וחסרת מנומסת
 תועלת״. בו שיש דבר שום מביאים אינם
 מבדילים לא שהאמריקאים הרושם נוצר

 ובין טקטיקה בין עמדות, ובין רטוריקה בץ
 מקח הכל אין במזה״ת אפילו עקרונות.

 המזוין', המאבק ש״המשך יתכן וממכר.
 כדאיות של עניין הוא והחלשתו, הגברתו
 עניין הוא השיבה״ ״זכות אבל ותועלת
הפלסטינאים. עבור יעבור ובל עקרוני

כהן דג•
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הבכ״רם?
 יהודים ושתילה? סברא בכייני אותם איפה
 אוז־ או דרוזים נוצרים, מוסלמים, וערבים.

 המקוננים אלף מאות ארבע היכן בקים?
 כסף תרופות, מזון, משלוחי עם מה בכיכר?

 מושיע, לה ואין חרבה ביירות אכן ומתנדבים?
 סיני. או ערבי יהודי, הדם, זול מנחם. לא אף
 מה אז פוליטי הון ממנו לעשות אי־אפשר אם

 הבית הר על עומד יתום בכלל? בו לדבר טעם
 מדוע ושאתילה. סברא קורבנות לזכר הגלעד

 לזכר יותר גדול אחד עוד לשמאלו יוקם לא
 לקדוש ענק אחד ומימינו אל־זעתר, תל הרוגי
רבתי? ביירות נטבחי של שמם

 ואנחנו ידעתם, אתם אז. בכייכם היה שקר
 מי לו, יקר אדם בני שדם מי כי זאת. ידענו
 באותם להתייצב היה צריך בשלום, שחפץ
וממש ישראל צבא מאחורי קודרים, ימים
 ומלכלכי העם, מן גיבוי יותר קצת עם לתה.
 בלי העבודה את צה״ל משלים היה שלו, הניר

 אחיזה לקרעון. להיקרע ובלי בזחלתא זחילה
מש היתה אז, ומהירה החלטית אמיצה, יותר
 מפת על ביירות את דבר של בסופו אירה

 איש הלבנונים מיליוני שלושת ואת העולם
החל מהירה, כניסה תאנתו. ותחת גפנו תחת
 מאפשרת קורבנות, מונעת היתה אז, טית

 וחיזבאללה צד מטעני בלי מהירה יציאה
כמובן). הבא לסיבוב ישראל(עד על ושלום

 שופכים' אתם — הדם על שבכיתם אתם
 — הכיבוש נגד שזעתקם אתם עכשיו! אותו
 — טבח על שדיברתם אתם אדריכליה אתם
 אינו ההיסטוריה של הדין בית מחולליה אתם

 תולדות את למחר. מהיום כלל, בדרך פועל,
 וכך ומן, לאחר רק רואים והמחדלים המעשים

הנכו המסקנות את נסיק לא אם בלבנון. גם
 העולם אצלנו. גם הדבר יקרה מהר, נות

 ביירות של השמדתה נוכח מכליו״ ״היוצא
 כאשר פחות) לא (אם הצורה באותה יפעל

 ננהג אם סנטר. דיזנגוף את התותחים יכתשו
 הים מן המרחק כי שיקרה, מה זה שוטים כמו

 אל־ לצוק ביירות מחוף כמו הוא לקלקיליה
 זכות תהיה לא לפלסטין שכחתי, כן, או, ערב.

 בחוזה מעוגן יהיה זה ארטילריה. להחזיק
 הסכמים אותם כמו לאומיים. בין ובהסכמים

 של לעצמאותה תוקף שנותנים בינלאומיים
וגבולותיה. לבנון

 שאלה: — רייגן לשעבר, לנשיא נ.ב.
 עדיין מביירות הקטנה הילדה של התמונה

המכתבה? על ניצבת

יו1גט ת1ע

משמאדלשמאל
 תושביה באש, העולה ביירות מראה
אח בנסיון בהיסטריה ממנה הנמלטים

הפ החורבן, ההרס, חייהם. להציל רון
 ההריסות, בין הבוכים הילדים צועים,

 הזו הזוועה הקורסים, הבתים ההרוגים,
הבנא השאלה את בר־דעת בכל מעוררת

 שתושבי ייתכן איך קרהז זה כל איך לית
 ורצח־ קטנים לפלגים התפצלו אחת, ארץ
 לקדם כדי השני את אחד הורגים ניים.

שכ על עצמם של כוחני פוליטי אינטרס
 ערך אינם אדם שחיי אפשר איך ניהם.
 המוזאיקות כקליפת וחשיבותם עליון,
מעור ביירות בתיהם. את המעטר והשיש

 גם המתחייבת האחת השאלה את רת
 זו האם ותושביהם, השטחים מצב לגבי

 הערבית התרבות הערבית! המנטליות
 שלטונה שדרך דורות מדורי שנשתמרה

ברצח! בכפיה, בחרב, הוא
 לכשנש־ מיידי, שבאופן להודות, עלי
האינ לסיום הפתרון לגבי השאלה אלת

 תושבי־השטחים, הערבים לגבי תיפאדה,
 בישראל ידוע שמאלן כל כמו אני נהגתי

 ללא וחלק, חד פלשתינית״. ״מדינה -
 על תנאי. כל וללא פשרות ללא שהות,
לפלש ולאפשר מהשטחים לצאת צה״ל
עצ מדינה ולהקים דרכם לבחור תינים
 רק לא - לכיבוש די משוחררת. מאית

 באיזו או ישראל, מלכי בכיכר כסיסמא
אחה״צ. שישי ביום צומת

הש הצד האחרונים בשבועות ואולם
 נוספת שאלה עצמו לשאול חייב מאלי

 נכון האם ההומני! במובנו נכון הדבר אם
פלשתי מדינה לאפשר ישראל מצד הוא
 המשחק מכללי שחלק אנשים בידי נית

פולי ככפייה רצח הוא שלהם הפוליטי
שנח מי של המתועב לרצח וכוונתי טית.
רחמ או ישראל. עם .משתף*פעולה״ שב
 המוסר כללי על שעבר מי - ליצלן נא

 על נרצח הוא שאז למשל. המיני מהצד
דתי־פוליטי״. ״רקע

אפי תחזיק לא תקום אם פלשתין מדינת
הלה את בלהבות. תעלה היא - שעה לו

ברחו שישככו דם של נהרות יכבו בות
 קרי - להורג מוציאים הם כעת בותיה.

 מעשני משתפי־פעולה, קר בדם רוצחים
״שחי מי רוצחים אלכוהול. שותי סמים,

והכפר. והשכונה, המשפחה, כבוד את לל״

 של משפחותיהם את ישחטו הם מחר
 את לעקור כדי נחשדים־נרצחים, אותם

 תחליט אחרת ומליציה מהשורש. הבושה
 בעתיד הכפר. כל את כך בשל לרצוח
המו חולי בבעליהן, שמרדו נשים יחסלו
סמ וזקנים סכרת חולי מפגרים, פיליה,

אחרת. קצת הדברים את שזוכרים ליים
 כיאה פנים, רעולי שהם שמענו כה עד

 קורבנותיהם על מסתערים לפחדנים.
מת מכוניות, באש מעלים לילה. בשעת
 שנפחו קודם עוד בקורבנותיהם עללים

שנכ תושבים נשמתם. שנפחו עד נשמתם,
 מרוצי שנמלטו עצירים על אוזניהם, רתו

צה״ל. קציני סוהריהם אל חיהם
בתר עמוק שטבוע כנראה הזה הטבע

 חייהם. ובאורח הערבית הנקמנית בות
ההתקו נסיון בעת הקשה, בשעתם עתה,
המנהי של היפה שעתם בשטחים, ממות

 חמומי שעת מכוערת. לשעה הופכת גים
 מנהיגי להיות אולי שאמורים המוח

העתיד.
 צריכה ישראל האם השאלות, ושאלת

 להקים הכבוד את כזה לאספסוף לאפשר
 עקובת שתהפוך מדינה חופשית! מדינה

 שביירות היום ברור נולדה! טרם עוד דם
 פניו כל על הערבי לכיעור דוגמא מהווה
בש הברבריים הרוצחים כי ברור וגווניו.
העתידי. הטבח על מבשרים טחים

באוניבר הלימודים שנת תום לפני
 אל־חוסייני פייסל הופיע תל־אביב סיטת

 ברור באופן סטודנטים. בפני בהרצאה
מנ על חוסייני מר נשאל טובה ובאנגלית

 אצל פוליטי לביטוי כדרך הרצח טליות
 הוא מקרי לא באופן (אותם הערבים
 רק התפתל לציין, יש חוסייני, מייצג).

״שכ השיב בחיוך הזו. השאלה מול מעט
 בפרט הפלשתינים של דרכם זו אין מובן

אמר. שולית תופעה בכלל״. והערבים
 ידיעה מתוך א. הרפתה: לא השואלת

 שאינה התופעה ריבוי על וגלויה ברורה
ההיס ידיעת מתוך ב. כדבריו. שולית כה

 הנותן בקוראן ששורשיה הערבית טוריה
 ״מלחמת של מהסוג למעשים לגיטימציה

 הודה לבסוף הנכבד אל־חוסייני קודש״.
 לא הוא פעולה״. משתפי אוהב לא ש״איש

 פלשתיני כמנהיג התופעה את גינה
 יד לתת צריכה ישראל האם בפוטנציה.

 שיש אלה עם ומתן למשא ולשבת לדבר,
 נוכח האם הזה. מהסוג העדפות להם

 לקחת צריך בשטחים המתחולל הרצח
לדבר? מי עם בעצם שאין בחשבון

לציון חרדים
 שמאלית ואונה מתפקדת שעדיין ימנית אונה יש למדינת־ישראל

 אנחנו — האונות שתי בין תלות שאין מכיוון ומתנוונת. שהולכת
בחיים... עדיין

 ש״ך הרב של הצהרתו עקב לאחרונה חגגה השמאלית האונה
 יהודי(הצהרה דם בעבורה שישפך שווה לא ארץ־ישראל שאדמת

 זה הישראלי, *1$*1,1ה־, אבל מוצהר) אנטי־ציוני של מפיו מובנת
 צביעותו את מוכיח שוב ציוני, עדיין שהוא בלהט לטעון שממשיך

מתעב. בד״כ הוא אותו אדם של בדברים גאה הוא כאשר
 ציוני שלהיות בכך ולהכיר בעיניים לעובדות להביט מוכרחים

 העם של ההסטורית ב״זכותו להאמין פרושו — גזעני" ״להיות פרושו
 היהודים שקמו ער אבל אחר)... עם כל (לא ארץ־ישראל" על היהודי

 ההסטורית הזכות את בכח־הזרוע ומימשו בה, והתנחלו לארץ ועלו
 הציונות כי נדושות וסיסמאות פראזות של בגדר היה הכל — הנ״ל
 קשורה א״י ואדמת ובטחון. התיישבות עליה, על: בנויה היום ועד מאז

ינתק. בל קשר האחרים הגורמים לשני
שתמיד חרדים גורמים מאותם חלק הינו להזכירכם, ש״ך הרב

 רק היא א״י גאולת שלגביהם משום בציונות בשצף־קצף נלחמו
 כך בא" לא ״משיח המשורר: שאמר כמו אבל המשיח. של בסמכותו

 ע״י מהגאולה להנות כמובן כורחם בעל נאלצים הללו החרדים שכל
 טפו.״.") (״טפו... הציונים מכספי להנות טפו״.״) (״טפו... הציונים
 הארץ הגנת למען דמם את שופכים הציונים של בניהם כיצד ולראות

 בישיבות בכסאותיהם בחסינות מתנועעים שלהם בניהם בעוד
 אלו חרדים אצל האלוהים״ ״עבודת לשמיים. עיניהם ומגלגלים
 ספור אין לקיום נואשים ונסיונות בפילפולציות בתפילות, מתבטאת

האל). קבעו(לא עצמם שהם מצוות של
 ההסדר ישיבות בני אותם של היא האמיתית האלוהים" ״עבודת

 התפילות מלבד כי המאמינים ונשים גברים אותם ההתנחלויות. ואנשי
 ממשית עזרה לקבל גם מאוד ישמח ש־״הכל־יכול" הרי והמצוות

 או בנאצים ולהרוג למרוד לקום, היתה ״עבודת־אלוהים" (האם בשטח.
רבים). חרדים רבנים שיעצו כמו לטבודלמשרפות כצאן ללכת

הנוס מכוניות ולרגום ספרים לשרוף הממליץ היהודי החומיניזם
 הלכתיות סיבות מיני כל מזהה הנהג) של דמו (מתירים בשבת עות

 ויושביה. א״י בטחון למען לא אבל דמים לשפיכות ומוזרות שונות
 אחרת בן־נון, יהושע של יועצו היה לא ש״ך שהרב הוא הטוב מזלנו
ה •הזה היום עצם עד במדבר מסתובבים היינו הוד • י ך ד/ ^ ד
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