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ליפשיץ מאיר
ה לא פעם אף מובארק ידיד, אינו חוסני  את לקדם אמורות לא הנקודות 10 חבר. הי

ם בין לקרב או השלום תהליך  עבורי הדרך את לפרוץ באו רעיונותיו לערבים. יהודי
לירושלים. אש״ף יגיע עליו המישעול את לסלול מיועדת תכניתו ערפאת.

ה מובארק ב הי ם ומעשיו לישראל אוי  שבונה מי כשהיתה. נשארה גישתו כי מוכיחי
ר מליונים כאשר ומודרני, חזק צבא ם בקהי  למלחמה. עצמו מכין מתת־תזונה, סובלי

דאן או לוב נגד לא ם לפתח שדואג מי תימן. או ציאד נגד לא וגם סו  טווח ארוכי טילי
קא ולאו צבאית מהלומה על חושב כימי נשק ואוגר מדיני. פעולה שיתוף על דו

מם לא מובארק חוסני ת חי  טאבה. פרשת סיום לאחר גם ישראל, עם השלום א
את לעומת ם מצב ביותר השתפר ז חסי  עדיין בקהיר שגרירנו למצרים. עירק בין הי
ס מחמת מוקצה שמיר גראטה״. מאד ל״פרסונה שם נחשב כבר קדאפי אך מוחרם או  מי

משפחה. וכקרוב כבן־ברית ובא יוצא שאבו־עמאר בזמן
ה לא מעולם ומובארק ידיד אינו שחוסני ובגלל  ממנו המגיע מיסמך כל חבר, הי

ת להסוות טרחו לא אפילו הפעם המזימה. באבק מלכתחילה מוכתם אלינו  התפרים א
ם מלבד הגסים. טויי  כלקוחות נראות הנקודות כל הכבושה״ ״האדמה כמו צורמים בי

ם הילדים העבודה. מפלגת ממצע  את מכירים יותר המבוגרים ״לסכסך״, לזה קוראי
ת במציאות ומשול״. ״הפרד הביטוי ת להעביר הכוונה בישראל הפוליטי  רבין יצחק א
פרס. שמעון למחנה שמיר־ארנס ממחנה

 לשעבר האויב עם ללכת מוכן הבטחון ששר עד מהירה כך כל אצלנו וההידרדרות
 השותפה גדולה מפלגה הממשלה. ראש נגד שבעתיד) כנראה בהווה, גם (ואולי

ת את פלסתר העושה זרה ליוזמה מצטרפת בקואליציה  לפני עד למענה שנלחמו התכני
קצרה. כה תקופה
ת ומתכנית לדחי מדחי נלך וכך  העקרונות מכל נתפקר כך מקודמתה. הגרועה אח
ת ונפקיר  החסד מכת וגמרנו. בזבנג יתרחש לא הציונית היישות חיסול העמדות. כל א

א לא השלישי הבית על  עז ועוד פיזי דונם עוד לאט, לאט, יחידה. חרב באיבחת תבו
הודים זמן, יש השיטה. זו מדינית,  היו לא בשונאים שהגרועים מה לעצמם עושים הי

בדעתם. מעלים אפילו

ז״פרט כמו גרוע כמעט אתה אבל - מובארק הנשיא בך, לפגוע רוצה לא ״אני

סמסונוב גיר
 לנצח ורץ באמריקה הממושך סיורו את קוטע

 מחסל היה צ׳רצ׳יל, יצחק היה אילו במלחמה.
עו היה האינתיפאדה. ניצני את מסיבי בכוח

 רק לעשות שצריך שהבין מה את בתחילה שה
 השטחים סוגר היה מדי. מאוחר יותר, מאוחר

 ואז מיד. ומגרש ומפזר יורה היה לתקשורת,
 שקבע כפי בדיוק דם. ופחות שלום יותר היה

 מביאה ופייסנות שלום, מביא בטחון צ׳רצ׳יל:
ואלימות. תוקפנות

 לנהל מצנע לרב־צדיק נתן יצחק אבל
 והתפתלות ופייסנות צדקנות ומרוב מלחמה.

האינתיפ לה גדלה צ׳רצ׳יל, של קודמו בנוסח
 יצחק של גבו ועל השלום. לו התרחק אדה,

 משא האינתיפאדה. מחדל משא נשאר
 צ׳ר־ שאני לי ״נרמה מישחק גם אשר כבד,
אותו. ישכיח לא צ׳יל"

כו ונחרץ, קשוח כרבין שזכור יצחק אותו
 ובולם באש״ף הלוחם אותו .82 ומהדק 67 בש

האינתיפא ב״ילדי יורה פלשתינאית, מדינה
 צ׳ר־ להיות רוצה טרור, ראשי ומגרש דה״

צ׳מברליין. יהפוך ובסוף צ׳יל
 יצחק או לרבין יצחק יחזור האם והשאלה:

לצ׳מברצ׳רצ׳יל.

צ׳מבוציוצ׳יל יצחק
 גל שטף אז יצחק־רבין. היה שבוע לפני עד

 ופובליציסטי ישראל, חופי את צ׳רצ׳יליאני
...יצחק עבור לפתע החליטו השמאל ועסקני

רבין יצחק
המעודדת היד היא המרתיעה היד

 התכוונו אך צ׳רצ׳יל אמרו צ׳רצ׳יל. שהוא
צ׳מברליין.
 קרא רבץ, היה שבוע לפני שעד ויצחק,
 ביוזמת לדבוק ג׳ יום בערב שבע בחדשות

עי ובכותרות שמעון. לעמדת בניגוד שמיר,
 קיבלה לא שישראל הודיע אף ד׳ יום תוני

 אין גם ולכן מצרית תכנית שום רשמית
 שהוא לפתע החליט אחד אותו לזה. להתייחס

 מנהיג, — צ׳רצ׳יל ויהיה יצחק על יצחק
השמאל. ועסקני פובליציסטי כלשון

 תכנית ואין מצרית תכנית יש כבר ולפתע
 נקודות. 4 ואין נקודות 10 ויש ישראלית.

 פירוק ישקול אז לא ואם לקהיר ללכת וצריך
צ׳רצ׳יל. — ויצחק הממשלה.

מנהי גירש רבין כשהיה אשר יצחק, אותו
אש״ף־טו־ אל החוצה, מאש״ף־שטחים טרור גי

 את וגירש ושפט תבע אשר יצחק, ואותו ניס.
 צ׳רצ׳יל, כשהוא לפתע רצח. מנהיגי אותם
 מנהיגי עם מגורשיו, עם להיפגש מוכן כבר

 אותם אלו עם כן, אש״ף. שליחי עם הרצח,
 בתואר אותם מכתיר לא הוא והפעם גירש.

פל מנהיגים הם הפעם וטרוריסטים. רוצחים
״השטחים״. נציגי אותנטים. שתינאים

 עכשיו ולא, כן לשמעון רגילים היינו כן,
 להרתיע שביקש יצחק אותו ולא. כן יצחק גם

 הוא פעיליה, גירוש ע״י הטרוריסטיפאדה
 ע״י הטרוריסטיפאדה המעודד יצחק אותו

מגורשיה. עם שיחות
המר והיד המקרבת היד היא המגרשת היד
 יבינו לא זאת את המעודדת. היד היא תיעה
 לא וכבר הניה. ואכרם מילחם מוחמר אפילו
 צ׳רצ׳יל מיהו יצחק. ומיהו שמעון מיהו ידעו

צ׳מברליין. ומיהו

 שכחו האם השבוע? להם קרה מה בעצם,
 התבלבלו האם צ׳רצ׳יל? מיהו השמאל עסקני

 וצ׳מברליין? צ׳רצ׳יל בין השמאל פובליציסטי
 צ׳מבר־ ותרנות מול וזעק זעם מי שכחו האם

המופ לונדון מתושבי ויזע דם דרש מי ליין?
 התנגד מי ויתר? ולא ולחם התעקש מי גזים?

 מי סטאלין? כלפי וטרומן רוזוולט לגישת
 הרוע אימפריית את תצמיח זו שפייסנות ניבא

 האדומה התוקפנות את לחסל רצה מי במזרח?
בראשיתה?

היה צ׳רצ׳יל, — יצחק היה אילו
היה האינתיפאדה. כשפרצה מיד מחו״ל חוזר
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