
פרענקים אחים ל׳ יש
הבורגנים). דווקא מרובים והתוצלות) הבהרה (כולל

 המגלה המשפחה שם למרות לי, יש ן, ^
 ניסיתי אחים אותם ובגלל מוצאי. את ^
 את ממש זה במקום להציג שעבר בשבוע כבר

השלילה. דרר על העדתי הפער בעיית
 כאן שפורסמו הדברים כי התברר לצערי,

 ״העולם פרעזקית; ת1אח לי .אין 29.11.89־3
 ייתכן כאשורם. שלא הובנו 2726 הזה״

 לקריאה אפשרות פסלה המקוממת שהפתיחה
 כ־ האירוניה נתפסה אולי לסיום. עד שוטפת

 כריעה נחשבה סגי־נהור ולשון תיאור־מצב,
הע לידיעתי הובאו אחרת, או כך המקורית.

שוצ וביקורת מאמר אותו לגבי נזעמות רות
האומלל. המחבר כלפי פת

 נכשלתי ״סליחה״. לומר חובה ראשית, אז
 צודק תמיר הקורא האשמה. מוטלת ועלי

 אם גם לדבריו. בלעדית אחראי והכותב
 כי התגובה מעצם ברור רצויה, היתה הכוונה
 בזה מוגשת ושוב עלוב. היה הנייר על הביצוע

 שחש מי כל לגבי והיסוס סייג ללא התנצלות
 שהיא איזו או פיסקה, מביטוי, נפגע עצמו

# # 9 אמירה.
 לא פרענקים. אחים לי יש באמת י ^

 במבחן אלא המילה, של הביולוגי במובן
 ולדם לנשק אחים המציאות. של המתמשך

 ולרעיון לדיעה ואחים הצבא, מתקופת עוד
 עד הארוכה הדרך כל את ביחד שהולכים

היום.
 שמחנו וערה, מין הבדל ללא כאחד, כולנו

 עלו; בו 1977 קיץ ליל באותו גדולה שמחה
שמ באוויר תחושה אז היתה כי לשלטון. בגין
 אהב כך כל שמנחם היסטורי(כפי גדול, שהו

 כי ההרגשה שררה להתרחש. עומד לבטא)
 יש ״חרות״ של האידאולוגיה לנצחון מעבר

לקי הקץ בא אמיתית. חברתית מהפיכה כאן
 עולם ועד מעתה המיעוט. בידי הרוב פוח

 פי על מקומו את לתפוש הפרט זכות תמומש
 שוויון עורו. צבע לפי ולא וכישרונו כישוריו

 וקרית פינה מראש ילד לכל יוענק הזדמנויות
אי המונעים מלאכותיים מחסומים יוסרו גת.
ישר וזהות לאומי בסיס על וסופי מלא חוד

מקורית. אלית
 שנים 8 משך ביותר. היפה שעתנו היתה זו

התר הראשונה, האחדות לממשלת ער בלבד,
 רק לא אדירה. אדמה רעידת במרינה חשה
 ההתיישבות וביסוס מצרים עם השלום חוזה

בלטה בעיקר ועזה. שומרון ביהודה היהודית

 עדות בני של במעמדם הדרמאתית התמורה
 30מ״ למעלה בת מחיצה אותה נעלמה המזרח.

 החזות בעלי הכוחות פרץ את שבלמה שנה
 בחסות השפעה. לעמדות מלהגיע השחומה

בכל ומנהיגים אישים צמחו הליכוד שלטון

הבורגנים). דווקא מרובים
הגדו במפלגות הטון את קובע מי תראו

לת המיועדים היורשים לזהות לב שימו לות.
 מדברים במערך היום. בבוא המקום את פוש

 ואברום רמון חיים בברעם, ונצורות גדולות
 בנימין ואחריו ארנס מישה זה בליכוד בורג.

הכש־ כל נעלמו לאן מרידוד. ודן בגין זאב

אחרת דיונה

(פרענקית) אחות לי אין
ליפשיץ מאיר

תנו כיעניץ לא  יהנס־ תעיגי קו או
ם אי צוג בתוך עסיי• מתחתיו, ג  גי

ש  רצון כל לנו איך והימיוקזז. הייאו
ם עלובי עם 'להתעסק  שולי של התיי

ה תיקוראלית. החכרת  לנו כ־סת מ
 ביטון שהולכים דפוקים מליון מחצי

 מי ומרק• לתם מלאת בסן על שבעים
ה בראש לי שידפקו צריך  מצוקות א

ם ת. מירוחם האומללי מה מעלי  ל
ם ה לכלכל מוכרחי ם תמוה א  גתו* ע

ם ם יי קטיי טי ט  תעזבו מקריים, ס
ה לנרשם הגו ג׳שסויווי, אוהנו  איז

קבלה סטוקז״סלמוו מה. פנים ב  הני
או  להוריד שיכאס-ריגל בזשית תבי

שת את הגיו׳־ששרמנזף. פיו
א אחד אן׳ ת ל ת בארץ ס א  הז

תה, : לי טוב, מתח־הי  גודרים, במה או
ם וגס ם. כהוצאת רק ה כי בו מ ססי
ס ם ני ם עריריי ב 5 טיבול מקבלי מ
ה כים ת כסחלקי  ובבתי־ נריאסריי

ב חינון זוכים השכונות ילדי אנוו  ל
ס ;נאור ם ויי מודי ו לי י י  שעית 4 בן א

ס וזמיסית.  זב־דם בל כאן מנהחי
ה ובל מפרושטסח צ מו ק רענ  קילה. ג

ם אי מ  $,/ תילדומי כגיל לפנסיה פה י
ם כ:נ ת׳ א ם ו הני ה עד נ א  ועשרים מ

רה מגיגזלר. ה של אדי ח  400 א
שקלים. :

בל ם א ן היושב הע ו י ה •ודע מ  ר
רי בל ולבבית. ליילל  קיפץ שני שפי

מו  את לממש ודורש הטבעי ממקו
דבבו וילה. עם לוולוו להגיע זכותו

ם : ק ני ם ירד•' אתמול שי  תפשו מהעצי
הי השדר וחוצפה; בטחין י נ ז שן חי  הי

ב ■ טו ה ר ו א כג ם ל תאי ם פר לתם. מ  תי
ס ! ס שרשרות ע צסידי ם ו :לנהל רוצי

ח מהי שכחו השווארצש העניינים. א
אי כן פה ב  ־ צ־הצ הולכיס. אנו ולאי

ם עלי הי ברו דיפלומה נ ראת לל אי  י
ם כלכי במד: אדוני  הלבנבנים. ה
פוחת הולך ודיור. ו

, שכולנו העיקר ס מ ן מ חו ש ב ממ
ת לת ו חו א ם הרחבה: ת  ב- שמאלני

ם עם כייליו מי או סו כמרידוד. ל
ם סטי אלי  קכיטלמז־ עס ליעכזובי צי

ס ם היווי־י חבורת כארנס. טי  תפני
ת שמיר. יצחק של מז אצול ש  מזל א

רחי. האספסנו* נחשול כי המז סי  נ
ם חרות רי חוי ת ס  המשותפת בארריו

 בביבר הודיע שכבר גוד למיסדז
״ עי ס ״נדבוק ה כ ה ת שדפקנו כבש א  א

הערביס־
 מהאוב* שסינית לנו שיקפצו אז

ה ה שישברו היהודית. לוסי ש א  הרא
ד לבד ה לנמזר אי ג' עם השביע א ת  ה
ה ס שית. נ ת מי חיזוי ס הכרי ת לע אי
ס׳ הרבה כך כל שות ם למת ילדי א ה  ל

ם ש בדיחה לתכין מסונלי די אי ע נ
כ אפשר סיסית! תטו די שהקסנז ל מ

ה די נ קא לפתור ד ס דוו ת לברענקי  א
תי ונכלל, הבעיות. מ אי ש מ  לשין־ י
ס גימלים הי סנ ל א זבות ו בו  כאיזו: ל

תי עו תבי שהן
א זו לא,  ואסר־ דריס־אקי-יקה ל

אן טהייד, ן כ ר אסלייוד. אי  שסובשר נ
ה בייחוד מניע. ס צבע לי יש א יי סו  מ

ת המהפכה מן של ההכרתי  1177 0 כ
ת ח הי מ שכנזי המולך י רגזחידשז הא

 לחלוטין השתנה קצר זמן תוך החיים. תחומי
המפ תפקידי את המאייש כח״האדם מיתאר

ובמימשל. בתעשייה במסחר, בכלכלה, תח

 תקופת לאורך ך לש
■ ו י

 הליכוד ממשלות
 מבורך תהליך עומד ',85 משנת הלאומי, 1

 גלגל של ופסול נוסף סיבוב סכנת בפני זה
מש האשכנזים כי מסתבר לפתע ההיסטוריה.

השחו של גבם על הסכמים עושים הצדדים ני
 מרידור שמיר־ארנס, כמו ורבין, פרם רים.

 עוגת את עצמם לבין בינם מחלקים ואולמרט,
 משרד ולכם והאוצר, הבטחון לנו השררה.

 את תגנבו אתם הממשלה. וראשות החוץ
 ואנחנו מהקיבוצים החברים לטובת הקופה
 במס־ נשלוט ביחד המדיני. האליבי את נספק
בשמאל מימין, ומימין(ביחוד משמאל כנים

 ומגן קצב כדוגמת והספרדים הצעירים רונות
האו למייצגים אירע מה הלאומי? מהמחנה
 בתנועת הנבחרים מקרב ההמונים של תנטיים

העבודה?
העכ האימפוטנטית הממשלה כנפי תחת

 הבא. הדור של הבאושים פרי לו צומח שווית
 משברי את לעבור שהוא איך נצליח אם גם

קלי וקשיי האבטלה והכלכלה, האינתיפאדה
 נוראה. עדתית תסיסה לנו מצפה העליה, טת

מק ואינה מאחור נשארת העם ממחצית יותר
 70ה־ שנות הישגי הולם. פוליטי ייצוג בלת
 הכשל נוכח השני אחר אחד נמחקים 80וה־

 שבאים לאנשים הראוי המעמד במתן הנוכחי
הציבור. רצון את ומשקפים מהשטח

 לרעה עלינו הבאה 1990 שנת לקראת
 בו המצב באותו הלאומית המערכת נמצאת

כאן שולטת שוב שנה. 20־30 לפני היתה

ליפשיץ מאיר
 ורוסיה. פולין של מבית־היוצר ההגמוניה

 סיגנון התחלף ולא דבר אירע לא כאילו
 ומפעילות פועלות נפשות אותן המישטר.
 הוא שהיה שמה הדואגים מסואבים מנגנונים

 את מתמרנת אשכנז קואליציית שיהיה. מה
 מעט של ההנאה טובות לשמירת העולם כל

הרבים. חשבון על המיוחסים
 העניין לצורך מתחברים שהפעם רק

 למען הצדדים. משני הכבדים התותחים
 על להתפשר מסוגלים הם שילטונם הבטחת

 פלשתינאית מדינה רעיונית. מחלוקת כל
 כל מהווים אינם השלמה, ישראל ארץ מול

 לרכב ימשיכו ההוא וגם וה שגם העיקר בעיה.
 מרגיש (שמיר) יצחק הממלכתי. הוולוו על

 לדוד מאשר ליצחק(רביו) יותר הרבה קרוב
 שפה בעלי הם וביילין מרידור למשל. (לוי)

 על לגשר המאפשר אחיד ורקע משותפת
 בלתי בנושאים פעוטים חילוקי־דיעות

השטחים. גורל כדוגמת מהותיים
9 9 9

 מוטלת האשכנזית זהותי בגלל דווקא ף
 לא הרי איש בנושא. להתבטא החובה עלי 1

 וותיקי של מבית־היוצר לבנבן להאשים יוכל
לכ עדתי. לקיפוח באובססיה ובית״ר האצ״ל

מהמצב. ליהנות בכלל הייתי אמור אורה
קט ממש זו והלאומי התנועתי במישור אך

 את מובילה הליכוד הנהגת נוראה. סטרופה
 בסיס על אלקטוראלית מפלה לעבר המפלגה

ו אפריקה יוצאי של קרנם הורדת דמוגרפי.
 תביא אשכנז לנסיכי היתרון ומתן אסיה

 בנוי המערך במדינה. השלטון לאובדן בהכרח
 של מאסיבית הצבעה על מלכתחילה
 בראשותו ממשלה המבוססים. האשכנזים

 ותזניח(כפי העשירים של לאינטרסים תדאג
 את ׳)77 ועד ׳48מ־ מפא״י זאת שעשתה
החלשות. השכבות
כ כי קבעו לאומי לביטוח המוסד נתוני

 העוני. לקו מתחת חיים מבוגרים מיליון רבע
 על סיפרו לכנסת האחרונות הבחירות נתוני
 החרדים. למפלגות בוחרים של דומה מספר

 עבור הפוליטית לכתובת הפכו ואגו״י ש״ס
ש עד הליכוד שמילא תפקיד — המקופחים

 כבר לשנות מוכרחים במיורחיים. ובעט שמן
 לאמץ צריך ההשתכנזות. תהליך את מאתמול

 המזרח. לעדות בגין מנחם גישת את מחדש
 האמריקאי השיר מילות את לזכור ואולי

בוויטנאם: הקטל לשדות דווקא שהתייחס
"96 31'ת1 11631,׳(׳ 116 15 111 '< 11101(161" *

אח- א1ה כבד, רא ,הוא

243המצרים בפני ליבם את שופכים מנהיגינו
 עמו. בני רעולי־הפנים, על־ידי ״בטעות״ ערבי צעיר נרצח השבוע

תחילה. בכוונה נרצחו שלושה עוד
 האלימות מאורעות פרוץ מאז כי מראה אחרת״ ״דיעה ספירת
 ויהודים, ערבים 243 הפלשתינאי הטרור קטל שנתיים, לפני הערבית

 הבא: הפירוט לפי וגברים, נשים
אחיהם. בידי למוות ונשרפו נדקרו נורו, ערבים 1919

איבה. בפעולות נרצחו ואזרחים, חיילים יהודים, 52 9

ב״אלאהראם״, מראיינת חסן אמירה
ויצמן. ועזר פרס שמעון את בנובמבר, 29

פרס
שלום? רוצה ששמיר רואה אתה האם ״ש:
שכן. אומרים ת:
פרס? אומר מה ש:
 הדברים, לפי שנשפוט נחוץ במדיניות ת:

המבחן. וזהו הפעולות, לפי

ערבית עיתונות
 קולך נשמע ולא לאינתיפאדה שנתיים ש:

אתה? היכן —
 ואני קל, ולא קשה, בעמדה הבטחון שר ת:

 במו״מ הוא לאינתיפאדה שהפתרון מאמין
ישיר. מדיני
 שמעון על האינתיפאדה השפעת מה ש:
פרס?

 עם, ונשאר היה הפלסטיני העם לדעתי ת:
 לסכסוך. הביטויים אחד היא והאינתיפאדה

 בניגוד בפלסטינים, שנשלוט נחוץ לא לדעתי
 ואני בלעדיה, או האינתיפאדה עם לרצונם,

 בכבוד חיים הפלסטינים את לראות רוצה
 העולם עמי כל לדעתי האדם. ככל ובפריחה,

 אומר אני ודת. מין בצבע, הברל ואין שווים
 עם על לשלוט חפצים לא יהודים כיהודי, זאת

אחר.״
ויצמן

 תפקידכם מה העבודה, במפלגת כחבר ״ש:
השלום? תהליך בקידום

 יסוד, לעקרון מסכימה העבודה מפלגת ת:
 שהיא 242 החלטת ועל שלום, תמורת אדמה
העבו במפלגת נשאר אני ולכן לפתרון. בסיס

במ הליכוד עם המצאותנו שנות 5 ואחרי דה.
 תהליך את להזיז הצלחנו לא אחדות משלת

השלום.
חתימת־ של שנים עשר אחרי והיום,

 על מדברים עדיין אנחנו מצרים עם ההסכם
 מפלגת ותקוות בשטחים, לבחירות הדרך

 אולם רבה. במהירות הנושא לקידום העבודה
 בעולם זעזוע קיבלה כיום ישראל תדמית

 באינתיפאדה פלסטינים 700 שנהרגו לאחר
 מסכי״ על שרואים האחרות התמונות וכל

הטלוויזיה.
הגדה על לוותר היום לליכוד קשה ולכן

מהממ התפטר שבגין היא והאמת והרצועה,
 קמפ״דיויד בגלל מדינית, בדידות לחיי שלה

לבנון. מלחמת בגלל ולא סיני, ונטישת
 שלטון על לחשוב לליכוד קשה אי־לכך

 אני ולכן בשטחים שלטון על וויתור או עצמי,
 זמן. על משחק ששמיר חושב
מתי? עד ש:
וקצר.״ מדוד הזמן ת:


