
האינתיפאדה במילכוד השמאל אוטכנד דניאלה

חוזר איזון
ה בבאלגן היסב יסתדרו נריה׳מ עולי
יוד הם לקבלם, עדור אינו כשאיש ישראלי

 הנחיות, מרובה שלטון ש להסתדר עים
 לא נכרי השורות בין לקרוא סתירות, רווי

ש 170מ־ססס, 6* הכסאוובדק כץ ליפול
 הארץ. מן ירדו 70ה־ שנות בתחילת הגיעו

ה העולים דווקא דם להסתגל המתקשים
 רק מילה. זאת מילה בארה״ב אמריקאים,

 את לקרוא במדריד, לדפדף לדעת צריך
 אמרים ברורות, הוראות בלי ההוראות.

 חוזרים ארה׳־ב מעולי 50*׳ אונים, וחסרי
★ ★ ★ לגולי״

שנ של האמיתי הקורבן הוא הדדקיוס
 מ־&׳סב פחות ו987ב־ אינתיפאדה. תיים

 41*> 1988ב״ בסרנספר; צידדו מהיהודים
 לא איש חודשים 12 מזה אותו. שללו לא

תוצאות. לבדוק מעז
★ ★ ★

 פעם אמרה נרדף״: ״שם הסרט בעקבות
 לשואה להתייחס ״אי־אפשר אוריץ יהודית

 להיות יכולה השואה אמנותיים. במונחים
 חוויה לשקף נסיון אכן, בעצמו." הדבר רק
 בבנא- להסתיים עלול טראומאסית כה

 החומר עם שהתמודדות סבורה אני ליזציה.
 הם הנסיונות כל שלא למרות הכרתית היא

 ״גטו", נרדף", ״שם כמו וחזקים מרשימים
 לפילוסופיה הפרופסור כתב ועשן". ו״אפר

״אמ המנות• וויטהאר אלפרד מהרווארד,
 חוויות.״ על מגמתיות הטבעת היא נות

 לעצמה, נאמנה ישראלית אמנותית יצירה
 כל על האנושית לחוויה להתייחס חייבת
והשנ ההרס יצר הרשע, דחף כולל גווניה,

 עם אוניברסליים. במונחים רק ולא — אה
 השואה את לייצג לא שבדבר, הקושי כל

 לקיומה הכחשה מעין מהווה כאמנות,
כ לגבינו משמעות בעלת מרכזית כחוויה
 כדאי השלילה, בדרך אדם. וכבני יהודים
 בגרמניה, מביקור בשובו ,1985שב־ לזכור
 גרמנית המערב שהספרות קניוק יורם העיר
 מה על כותבים ״סופדים ״יודנריין". היא

בנשמו בוערים לא יהודים אותם. שמייסד
הגרמנים." הסופרים של תיהם

★ ★ ★
מקוממת, כשהיא גם הצעקה, זכות את

 רשות של פסולה החלטה ידי על לפסול אץ
להת בוגר מספיק בארץ הציבור השידור.

 שקריים הם אם גם המחאה, שידי עם מודד
 אחרת שסבור מי שאס״נפש. ומעוררים

 ובחוסנה הציבור של באינטליגנציה מזלזל
 שירים שידור איננה הבעיה החברה. של

 אלא עצמנו, לבץ כינינו בארץ, באן אלה
 כוונות בעלי ידי על בהם, פסול שימוש
 סי אשתקד, במאי זדוניות): ימס טובות
למד כיצד באאז ג׳ון את ללמד דאגה היימן

 ובוכים"). (״יורים חיים אנשים לקבור נו
 מוכרת הצלול והקול הגיטרה עם הגברת

במקו תבל, רחבי בכל הזאת הסחורה את
 נאמרה הקשר באיזה יודע לא שהקהל מות

 שומעים שם היימן. סי של המתאר, צעקת
 שבתאריך מקוננת, ישראלית מחאה שזמרת

 חיים, אנשים לקבור ישראל החלה בתר לא
 — במילה העוסקים על כמשמעו. פשוטו

 ללא ואתרים, זמרים, עתונאים, סופרים,
 במילים: בשימוש להזהר לדעותיהם, קשר
 אגו דברינו. מאחורי לעמוד חייבים אנו

 עליהם שליטה לנו אץ אבל להם אחראים
 אוזניים איזה על ולא ידיים לאיזה לא —
 הצעקה״ ״זכות על לשמור יש נופלים. הס

 תשוב לא אחת צעקה ש״אף לזכור יש אבל
ה/ייצא ממנו לפה

עמית׳ יד,;דד, של שיר סחוך *

 למילכוד הביאו אינתיפאדה שנות שתי
 הם השלישית לשנה בהיכנסה השמאל. אנשי

 מחו־ וכפולי הזדהות מבולבלי עצמם מוצאים
ייבות.
 מאות הכולל ואירוע — מלחמה בכל כמו
 חיילים אלפי עשרות פצועים, אלפי הרוגים,

 אכן הוא בידל תקשורתי ואפקט מעורבים
 שמאלנים טבעי באופן נדרשים — מלחמה

 למדינתם: מוחלטת לנאמנות לאומיים, כמו
 המלחמתי, למאמץ מלאה להתגייסות

 כאן, הזו במלחמה ארצם. לנצחון עזה לשאיפה
אמורים אחרים, ושל שלנו במלחמות כמו

 והתקשורת החיילים ידי את לחזק האזרחים
 החזית. בקו הלוחמים את לעודד צריכה

לט חייבים כאחד וליכוד׳ניקים מפ״מניקים
 משכם, שחזר השכן בן של שכמו על פוח

קלקיליה. שבמבואות לפלוגה חבילה לשלוח
 השמאל עצמו מוצא הזו במלחמה אולם

 אנשי רוצים בזדון או בתמימות השני. בצד
 ש־ כמובן לא, האינתיפאדה. בהמשך השמאל

 הדמים בשפיכות מעוניינים אינם ואלוני צבן
 מוזס משפחת כדוגמת ליהודים שנגרמת

 מטורף במצב עצמם מוצאים הם אולם ווייס.
 תיקוותם. להיות הפכה האינתיפאדה שבו

 לשכנע כושלים נסיונות של שנה 22 אחרי
 שהכיבוש נטל, הם שהשטחים הציבור את

 תלוי שבנו פרטנר, הוא שאש״ף משחית,
 אחרי לשלום: תביא כוללת שנסיגה השלום,

 ואפשר להתנחל שאפשר הוכח בהן שנים 22
 בת״א לשבת אפשר מצרים: עם שלום לעשות

 לוחצת לא ארה״ב רועש, לא והעולם ועזה
 של שנים 22 מתקוממים: לא והפלשתינאים

לש הבהירו הליכוד, ושל ימין־המערר שלטון
 סיכוי שאין שלהם: לתיזה תיקווה שאין מאל

 אש״ף, עם למו״מ סיכוי שאין כוללת, לנסיגה
 ממערב פלשתינאית למדינה סיכוי שאין

לירדן.
 תיקווה. להם היתה לא האינתיפאדה עד

 לאש״פי תקווה והביאה האינתיפאדה באה
 וחאן־יונס. עזה לחמאסי ובית־סאחור, תוניס

תיק נתנה שהאינתיפאדה הוא מכל המדהים
 רק לא בישראל... פוליטיים לחלקים גם ווה

ו וילנר של הסטאליניסטים לקומוניסטים
 דראושה. כאן, ערפאת לשליח רק לא טובי,

 של תיקווה לפתח גם הפכה האינתיפאדה
 באידיאל חיים רוח הפיחה בישראל. השמאל

 צוהל רמון העבודה ח״כ ואורון. שריד של
״האינתיפא בשמחה: ומכריז בכנסת השבוע

 לאורך לשלוט שניתן לאשלייה קץ שמה דה
 שבאותו שריד, ח"כ אחריו מפגר לא זמן...״.

 את ומוכיח מנצחים בנוצות מתקשט דיון
 האינתיפאדה את ״כי ורבין שמיר המפסידים

להפסיק...״ אפשר אי הזו
בכל מאמינים ישראליים כנסת חברי כן,

 הפסד׳ דרו עוברת לשלום שהדרו נפשם
 המשך דרך עוברת להסדר שהדרך ישראלי.

ובק והקללות האבנים המשך האינתיפאדה.
מא שלמה באמונה והרציחות. התבערה בוקי

האינ המשך שרק שמואל גן בקיבוץ מינים
 שאין העיקש הציבור את ישכנע תיפאדה

 עם לדבר לדבר. וצריו הצבאית לדרך סיכוי
 תנוצח ושלום חס ואם אש״ף. עם לדבר האויב.

הזו! התיזה תישבר הרי האינתיפאדה?
 את רואים בכנסת מפ״ם סיעת של בחדר

מא האינתיפאדה. המשך שמאחורי הסיכוי
 הסטטוס־קוו, את לשבור הזמן שעכשיו מינים

לפלשתי לתת מהנטל, מהשטחים, להיפטר
 תובס אם יקרה ומה מדינה. חופש. נאים

הסיכוי! יאבד אז הרי כי האינתיפאדה?
 האמת את לומר מעזים לא בשמאל חלקים

 רק בו למצב נקלעו שהם לומר מעזים לא הזו.
 האידיאולוגיה להצלחת יביא מדינתם הפסד

 את מבינים לא אולי או מפחדים שלהם.
 נצחון בעד הם השני, בצד שהם המרה: האמת

הם. אויביהם
ה מחסום את עברו כבר בשמאל חלקים

 ישנם ב״שטחיס״, לשרת המסרבים ישנם פחד.
 עמיתים העיתון. דפי מעל סרבנות המפארים
הפ הנוער ״גבורת את בסגירה מנציחים

 — האינתיפאדה" ״אם את או לשתינאי״,
 על שרות אחרות ג׳יהאד. אבו הרוצח אשת

 את מעודדות לא לחיילים. בזות הדיכוי,
 אביבים נווה על להגן שיוצאים הצעירים
מע העברית האוניברסיטה הנהלת ורחביה.

 למנהיגי ובעולם בארץ לגיטימציה ניקה
 בימה ומתן רשמי אירוח ע״י מחבלים,
 הארץ דיבת את מוציאים אחרים פומבית.

 את מהללים ושטוקהולם, בוואשינגטון רעה
 צוקר דדי ובניו־יורק. בפאריס האינתיפאדה

 מפשפש חיילינו, אחר כמרגל עוקב
 ב״צלס״ נוהגים הם האם וחוקר במעשיהם

 מוציאים וצבן אלוני ושריד, צוקר אנוש.
 ישראל, את מחלישים רעה. הארץ דיבת

 אויב. ידי מחזקים החיילים. ידי את מרפים
 היא כי תיגמר. שלא למדורה שמן מוסיפים
התיקווה.

צוקר דדי
התיקחה היא האינתיפאדה

 מ־ 20כ־£׳ מגוייסים בזדון או בתמימות
 מודע בתת או במודע האויב. לשירות ח״כינו
 נגד הרוב. רצון נגד מישראל חמישית פועלת
 את לנצח מישראל 8091־ של הדמוקרטי הרצון

האינתיפאדה.
בבוגדנות. הגובל באופן פועלים רק לא הם

 שהפסד מכיוון טועים הם טועים. גם הם
 מפני שלום. יביא לא באינתיפאדה ישראלי

 לוויתורים תביא האינתיפאדה אם שאף
שלום יהיה לא זה אש״פית, מדינה ולהקמת
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 עשרים גן חייל אני
 וגגול שדר יגל מגן

 שרים ההבר׳ה כשב״צוותא״
בבילבול כנראה ויזם

 נפגעתי פעמיים אני
 אש להם להשיב אשרו

 חשפתי אז שבקבוק למרות
שש. כלא שרגן אינני

 עובדות יש בילבול אין אצלי
 דברים חזיתי בעיני
 בכוויות מכישה נערה

שכינים דקירות ושלושים
 רעולי־פנים ראיתי בעזה
 בשימשה שגשש זקן סביב

 ומכים בגופו בועטים
בשביתה למכור המשיך כי

 עשרים בו חייל אתה
 עובדות עם לבלבל תפסיק

 שרים פה ומבול ילדה על
לשתות בפאב איתני בוא

 שרון את שונאים אנחנו
 וכמה כמה פי רבץ ואת

 אדיב אודי הם גיבורינו
וחויאטמה ג׳יבריל ערפאת,

 שרופה משפחה ראיתי
 בהריון ואשה תינוקת
 ישיבה תלמיד ראיתי
בפגיון ידקור שחוט

 אילן נוה ע״י ופלשתינאי
 אוטובוס לתהום דירדר

 טען כך - אמרו״ ״במישגד
לחוש." לא וילדים נשים ״על

פזמון:
 עובדות עם לבלבל תפסיק
 המשקה את לנו ולקלקל

 בצוותא בפאבים, אנחנו
קורה. מה באמת יודעים

 עשרים בן חייל רק אני
 גבול כל על מגן עליכם

 טפשים של חבורה התעוררו
הבילבול. מתוך וצאו
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 על כפוי, ויתור על שמבוסס שלום כי אמיתי.
 עוד שיגרור שלום יהיה הפסד, שלאחר ויתור

 את בכוח שקיבל ומי ויתורים. ועור דרישות
באינ שיצליח מי יפו. את גם יבקש שכם

ב ירצה בית־לחם את לקבל תיפאדה
 שיראה מי לוד. את לקבל חדשה אינתיפאדה

 הביאה שאינתיפאדה ובאום־אל־פחם בנצרת
בד אינתיפאדה יעשה פלשתינאית מדינה
 בדמשק גם אליה. הגליל את לספח רישה

 ישראל את לקפל שניתן שיראה מי ובבגדד,
בטילים. ישראל את למחוק יחליט באבנים

 ולתמיד אחת להבין חייבים ורמון שריד
 רק לשלום. להביא יכול ישראלי נצחון שרק

 הערבים את יקרב הישראלית ההרתעה חיזוק
הפלשתי האבן שבירת רק השלום. לדרך
 לבחור ישכנעם הערבי, הנשק ניתוץ נאית,
דיפלומטיים. ובצילינרר בנייר בעט,




