
בדיטנטל עלים

י ו ££׳ 3 1 1 ! £ ! < £
 אותנו הסובב הערבי שהעולם ער זמן של עניין רק זה

 שתביא יחסים מערכת ליצור אף אולי בקיומנו. להכיר יתחיל
 אותנו, מלמדת שההיסטוריה כפי הצדדים. לשני ברכה

 המעטירה. ספרד בימי ערבי־יהורי פעולה שיתוף התקיים
 יותר לו שיהיו מי ונפשי. פיסי בכוח הטעון רוח אורך רק צריך

מושגת. מטרתו את לראות דבר של בסופו שיזכה הוא מאלה,
 עתיק. ערבי פיתגם אומר — מהשטן" הוא ״החיפזון

 את מניחים בינתיים שלום, הסכם על עימנו שחתמו והמצרים,
 כפי זמן. להם יש בוער, לא דבר להם כי לתיאוריה: רובו

 ארה״ב את ייבש ״מובארב ב״חדשות": ימים כמה לפני שנכתב
 הנקודות״. ל״חמש בכתב להתייחס בטובו שהואיל עד חודש,
 ואצים כאחד, והימין השמאל כולם, ממהרים אצלנו, ואילו
 ולא קיימת, אינה שכלל לאומה מחסדיהם ולהעניק לתת רצים

 תביא הזו האמוק ריצת מה מעולם... ההיסטוריה בספרי הוזכרה
מהשטן.״ הוא החיפזון הרי כי לדורות? בכייה לא אם לנו

 בשיחה מנצור, אניס מצריים, עיתונאי בכיר כבר לי ואמר
 השלום מדוע לשאלתי בתשובה בקאהיר, עמו שערכתי
 מיזערית: בצורה אלא למעשה, הלכה ממומש אינו שנחתם

 כזהו הנילוס? מימי של זרימתם איטית כמה עד לב שמת ״האם
 עלינו תעוטו אל אנא, ואתם, נינוח. — המצרי העם של טבעו

 להתרגל כדי זמן דרוש השלום. להגשמת בקשר ותלחצו
 וזה יום, יבוא מושלם. באופן השלום שימומש עד לרעיון,

לאט". לאט אנא, אז יקרה.
 שונים אנו שנהיה מדוע ורבותי, גבירותי השאלה, ונשאלת
 וקצב שלנו הטמפרמנט את נתאים שלא מדוע מהמצרים?

במישחק (כמו למישחק? זוגנו בני של לזה שלנו הפעולה
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 למניין השלישית לשנה הראשון, בשבוע

 נפשות 5ב־ הקטל מדד עלה האינתיפאדה,
 ויהודים, ערבים 251ב־ והסתכם נוספות

 לפי האלים, מותם את שמצאו וגברים, נשים
הבא: הפירוט

 למוות ונשרפו נדקרו נורו, ערבים 199 •
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 נרצחו ואזרחים, חיילים יהודים, 52•

איבה. בפעולות

 — התיכון ובמיזרח רומאי, להיות כדאי — ברומא האהבה)
 הנפשי החוזק עימנו. ייטיב רק הזמן איטי. מיזרחי, בקצב לנוע

 יותר, טובה בעמדה אותנו יעמידו רק והגיבוש האיחור שלנו,
הפוליטי. המאבק תוצאת את וישפרו
 הקומוניסטית המערכת קריסת בין להשוות דרך כל אין

 אותנו ולראות באדמותינו להתנחל הערבים ותאוות באירופה,
 קשורים היו אך פוליטית, שדוכאו עמים נזעקים באירופה בים.
 אצלנו בעוד ויותר. שנים מאות במשך לאדמתם פיסי קשר

 השינאה הוא המאחדם היחיד שהדבר נודדים, בשבטים מדובר
 הגדה היתה כאילו אדמתם. את לנחול והרצון ליהודים

 להצטרף אפשרות בה ואין תומה עד מיושבת המיזרחית
שם. למישפחותיהם

 להצמדותם הסיבה היא בירושלים המיסגד קדושת האם
ומצפ פה פוצים אינם מדוע כך, אם פלשתין"? ״שחרור לרעיון

 אחרי בעולם הגדול שהוא שלהם, הענק למיסגד בקשר צפים
הנו בספרד. קורדובה בעיר מחפיר במצב והמצוי שבמכה, זה

 את שכבשו לאחר טוטאלית, כמעט הרס עבודת בו עשו צרים
 ולכבוש לחזור מבקש לא ערבי אף מדוע הערבים. מידי ספרד

 היתה ותרבותם עדנה, לערבים היתה בה ספרד, אדמת את
כן? אחרי או לפני הגיעו לא שלכמותו בשיא
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 להיות חידלו הישראלים, אתם ואילו הנכם. באשר הערבים
 אם מזה. לכם תצמח לא תועלת שום כי תועמלני־שונאיכם,

 קצר זמן תוך הרי ושומרון, יהודה על או ירושלים, על תוותרו
 ורמת יפו חיפה, ברמלה, גם כי בים. עצמכם את תמצאו ביותר
 תגידו מה הצוק, קצה על כשתהיו ואז, הערבים. חושקים אביב
 תמיד אנו, אחים ״אנשים לתהום? אתכם לדחוף שיבוא לזה

בכם״?! תמכנו
 הגלות עידן עצמי. כבוד וקצת מאחיזת־העיניים, חידלו אז

 ״השפוי" בשמאל שם שגם כדאי בגטו. לא כבר אנחנו הסתיים,
 המציאות את לראות יתחילו שכזאת), משפיות נדע (שלא
 פרטנר עם אהבה רומן על בחלומות לשקוע ולא שהיא, כמות

 חופש בשם שתגזימו וככל עמם. להתעלס מתכוון לא שכלל
 שעלול מה רוחנו, את לרפות לנסות והדמוקרטיה הביטוי
 שההיסטוריה הסיכוי מתעצם כך מוחלטת, לאנרכיה להביא
 בלא להתקיים סיכוי לנו יהיה לא בו במצב אותנו תעמיד
 העצמית והשינאה השכל לרפיון קץ שישים חזק שילטון
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 בשואה יסתיים לא הסופי״ ש״הפיתרון כדי הקץ, את לדחוק
 אותה שחקו — לאט הכל לעשות אוהבים הערבים אם נוספת.

מכד. נשכר יצא מי ברור שלהם. בקצב

 חשף קציר, הישוב ליד לאחרונה שהתפוצץ הצד מטען
 תיכוני המזרח האבסורד תיאטרון את הפיצוץ שלאחר בימים
• בעיתוני קבועה לכרוניקה שהפך • • . ו נ צ ר זו גיורא א

 מכוניתו, לפני ספורים מטרים התפוצץ הצד שמטען הר,
 אבל נעים לא מקרה ״זה העיתונות: דפי מעל מייד הודיע

• שלו". הקיצוניים את יש צד לכל •  המשיך זוהר אותו •
צוד שאנו הוכיח רק והמקרה שמאלן ״אני והצהיר להפליא

 בלב התנחל ערה שבוואדי קציר שמצפה העובדה קים".
 והוא מצפונית בעיה שום אצלו מעוררת לא צפוף ערבי ישוב

הש אנשי של המתוכנן במסע להשתתף שבכוונתו הודיע
• אש״ף. אנשי ידי את ללחוץ לקאהיר מאל •  יום באותו •

 ע״י שנשלחה הפת״ח חוליית מחברי אחד כי לפרסום הותר
 מכונית לעבר יד רימון השליך השנה במרס כי מואשם אש״ף

• ואדי בכביש • • ה ר למ שמנסים ״הלוקשים״ למרות ע
במצ קנדה ממחנה הפליטים לטרנספור התכנית לעם, כור

המסג בהסכמי כלולה אינה עזה שברצועת סולטן לתל ריים
ומצ ישראל בין השלום ובהסכם דיוויד בקמפ שהושגו רת

 הוועדה בדיוני שהושגו בהבנות כלולה היא ׳.79 משנת ריים
בהסכ כלולים מאידך, המדינות. לשתי המשותפת הצבאית

בנחי אותם מפרים שהמצרים סעיפים שלל הראשיים מים
• חתימתם. מאז והתמדה שות •  עדותו את לקרוא צריך •
 השבוע סוף של ב״מעריב" ניוטה האוניה של החובל רב של
ההסכ את מפרשים המצרים כיצד מקרוב לבחון כדי

• • • . ם י  נדמה המתרחש על מהצד שצופים לחברים מ
 המעצבת היא קליינר ח״כ של החדשה הפוליטית שמשנתו

 הפליטים. חזרת בענין הנוכחית הישראלית התפיסה את
• • • מרידור. את תשאלו • •  בריטניה על לזעום קל •

 לויאטנאם. חזרה מהונג־קונג ויאטנאמים פליטים שמגרשת
 כפי להיראות לויאטנאם שנתן מי על לכעוס שקשה נראה
• כיום. נראית שהיא •  הישראלי הקונסול מדוע מעניין •
 בנמל הנעשה את מקרוב״ ״לבדוק נסע לא קונג בהונג

 הבריטי הקונסול את מזמין היה הפחות לכל או הגירושים,
 ולקפוץ סאחור בבית מעיסוקיו להתפנות ירושלים ממזרח

• לוויק־אנד • • . ח ר ז מ  התרגלה אגד חברת אפילו זהו, ב
 שלא מקפידה היא ומעתה בדרכים הבטחון אברן של למצב

 900 קו על בפרסומות בטוחה". ״נסיעה פעם כמו להבטיח
תח שאין לנו להזכיר טורחים השני" בעקבות אחד ש״יוצא

 נמחקה בטחון המילה אוויר, מיזוג ויש ביניים נות
• לא כאילו הפרסומי מהלכסיקון • • . ה ת י  כמו באגד ה

 את להסתיר יכולים פרסומיים שטריקים חושבים בממשלה
 מונופול לא זה שממשלה הוא המזל האמיתיות. הפאשלות

• אפשר ציבורית. תחבורה • • . ף י ל ח ה  ושומרון ביהודה ל
 ימחוק שלא רכוש בעל כל ש״ח 350ב־ מעתה יקנסו

 החברים ברשותו. הנמצאים מבנים על שייכתבו סיסמאות
 האזרחי המינהל מתכוון זה במקרה גם אם לדעת תמהים
 שהוא כפי והצמדה, ריבית בתוספת הקנס, כספי את להחזיר

 אבנים. משליכי של הורים על שהוטלו בקנסות לעשות נוהג
• אבן ״תכנית המכונה שיטה • • . ״ ך ס ו ח  עדיין החברים ל

 סופרים, אקדמיה, אנשי של עצומה שום על שמעו לא
 ולהפסיק לגנות הערבי לציבור הקוראת ואמנים משוררים

 אש שרק נראה פוסקת. הבלתי ההצתות שרשרת את
• ה״סלבריטיס״. את מתרדמתם מעוררת הסיקרייס • • 

 ״השר המכונה החרדי לטפלון נרבק לא דבר ששום נראה
 כגדולות קטנות פרשיות מתגלות שבוע אחר שבוע דרעי".

 בישראל. השמאל שבשורות מבטיח הכי לצעיר הקשורות
 החרד את שיחבר יוני, גשר בדרעי הרואים שאלה מסתבר
 ״מינהל ששערוריות לכך דאגו מר״ץ, החרד לחילוני מש״ס

 היסטורית ל״ברית הסיכוי את יהרסו לא תקין״ לא
• חדשה״. •  שלו ליועצים ולסדר להמשיך יכול דרעי •

 ומחזיקי מהפוליטיקה החברים והכנסות. שררה כיבודים,
 מבלי תעבור שהשיירה לכך ידאגו מהתקשורת האצבעות
• שהכלבים • • . ו ח ב נ  אחר בעניין עוקבים החברים י

 — ישראל בכנסת המכונה החביבות", ״קוריוז של פועלו
 עתיר ח״כ הוא אם ידוע לא שעדיין אבר׳מל׳ה בורג. אברום

 השבוע הציע בח״כ, עטורים גימיקים אלו שמא או גימיקים,
 בורג זיהוי. תג לענוד בשטחים צה״ל חיילי כל את לחייב
קונו ביותר הטובים חבריו אצל מעוררים זיהוי שתגי שכח

 עוד בשביל עושים לא מה אבל מבחילות. ימניות טציות
• כותרת • • ״ . ן ו ת י ע ב
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 .שת• בעקרון חסך שזיבוסעסק׳ סיבות סאותן פלסטין״
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