
החשכה. רות עם
 לדעת מהר חיש נוכחי אלה גם אלה

 מוטב ישראל לעצמאות החמישית בשנה כי
 חג מסתיים ומתי מתחיל מתי לדעת ליהודי

 מאות מכנה לנסוע הרחיק לא איש דתי.
שו המכונית, נעצרה הראשונה בפינה מטרים.

 מוכשר ובלתי בלתי-איב (ולרוב מרוגז טר
 את נמנו שלל בעברית) רצינית שיחה לנהל

הנהגות. ורשיון המכונה רשיון
 לחלוטין. הרחובות נדמו שעה חצי כעבור

 של עורקי־החיים הארוכים, האספלט מסלולי
 של מלובן לשלד דמו המודרנית, החברה

 המתה, העיר בתמונת נזכרו יפו כובשי סגר•
 האחרונה הערבית שהמכונית אחרי שנכנעה,

 חובבי־ של רוחם לעיני אולם אותה• נטשה
 עיר של תמונה רק הופיעה לא היסטוריה

 הופיעו לעיניהם לכובש. הממתינה אבודה,
 מיג־ היו כשהרחובות הביניים, מימי תמונות

 עולם היתד, שכונה וכל לילדים רשי־מישחק
ומבודדת. מנותקת עצמה, בפני

ע םי־ ׳1«קל\ ! ת נ
ימי־ד,בי בני היו לא העיר שתושבי אלא

 המודרניות, החברות אחת בני היו הם ניים.
הא לא ד,ם כולו. בעולם ביותר התוססות

 סברו והם המלך, של האלוהית בוכות מינו
הרוב. מהסכמת ורק אך נובעת החוק שמרות

 ערב באותו פתוחים היו עוד בתי־הקפה
 שעה, לפי שלל, טרם הדתי השלטון שבת.

הצעי התרכזו ובבתי־הקפה זה. מעשה־חסד
 כעם בהם, נער גדול כעם העיר. שבבני רים

 היו עור הראשון בערב ובלתי־מוגדר. גולמי
זו. להרגשה דמות לתת מכדי מדי מד,וממים
 כמד, לתחייה, קמו או נולדו, ערב באותו
 היה אמנם בשוטר• פגע הראשון מושגים•

 רבד, באהדה התיחסה לא המשטרה כי ידוע
 היא התחבורה למשרד איבתה וכי לחוק,

 השוטרים. בדמות הופיע החוק אולם שם־דבר.
 בעל מגודל־שפם, צעיר אמר !״ ״קלגסי-שבת

נדבק. והמושג רובל. בקפה מחתרתי, עבר
 שלם. נפשי עולם עמד הסיסמה מאחורי

 באה היא בעלת־מסורת. היא ״קלגס״ המלה
 המזויין שליחו את הישראלי, לצעיר לסמל,

 בהמונים, אחיזה לו שאין עוין, שלטון של
 ודורס האזרח רגשות על המצפצף שלטון
היסודיות. חרויותיו את במגפיו

 בקפה ערב אותו שישבו מאלה רבים
במח חברים פעם היו ,פיות או רובל נסית,
 זו למחתרת הגיעו לא הם אחרת. או זו תרת

לאו הגיעו הם הגיונית. מחשבה של בדרך

 לח״י לתאי אי אצ״ל למרתפי פלמ״ח, הלי
 ליד עמדו הם פשוטה. יותר הרבה בדרך

 המצור בימי ואולי העוצר, מימי באחד החלון
 כיצד נחוסר־אונים ראו הם הגדול. הצבאי

 מזויין. חופשי, ברחוב צועד השלטון איש
ההר ,חוסר־ד,אונים והרגשת רצונו. את כופה
 הפרטי החופש את לדרוס יכול שמישהו גשה
 אותם דחף זה צורב עלבון שלו, בביתו שלו

קדימה•
הרא הפעם זו — אליהם חזרה שוב עתה

 של זו הרגשה — שנים ארבע אחרי שונה
 עלבון־הנדכא־בביתו• של אונים, זעם־חסר

שמ אלא משהו״. ״לעשות הרצון עלה ושוב
 ולמעשי למחתרת הפעם הוביל לא זה שהו

 עוררה לא שנורקה הבודדה הפצצה אלימות.
 המדוכאים ירעו הפעם כי חיקוי. של רצון
 את להפוך ידם לאל שיש הגדול, הרוב שד,ם

 הגדול כשהרוב לבלתי־אפשרית ר,מעוט כפיית
לרצונו. ביטוי נותן

,,ההפגנה״
 קשר כל ללא שונים, מקומות בעשרות

 הרעיון .,ההפגנה״• על דובר לשני, אחו בין
 מעצמו, כאילו נתבקש ספונטאני, באופן נולד
 מאות, של התמונה נוצרה השולחנות ליד

עוב עצום עורפי בטור מכוניות של אלפים
 על הרוב רצון את משלימות ברחוב, רות
 תאריכים, נקבעו גם ושם פה ד,מעוט. רצון

תכניות. נערכו
גלו בקונספירציה במינו מיוחד משהו היה

 היה ד־בר שעליו המעשה כי זו. כללית יה,
 נקודת־התורפה היתד. וכאן בלתי־חוקי. מעשה

זה: ד,רד,־סכנות גורלי, שבוע מאורעות כל של
 ישראל מדינת של לקיומה החמישית בשנה

 האוכלוסיה, של הגדול רובה התרגל שוב
 (פרט והמעמדות הגילים המפלגות, כל בני

 בלתי הוא החוק כי לרעיון הדתי) למחנה
 שהיה זר, כגוף ממשלה הופיעה שוב מוסרי.

 ״הם״. — השלישי בגוף עליו לדבר צורך
נפשית• תהום הפרידה ל-״אנחנו״ ״ד,ם״ ובין

ד. 1 ע נ.?ד 7 ב
להת היד יכיל כיצד ? הדבר קרה כיצד

 מתוך לששה סטירת־לחי אלא שאינו חוק קבל
 היה יכול כיצר י המדינה אזרחי שבעה כל

 ולקעקע לערער מוכרח שהיה חוק להתקבל
? החוק שלטון של קיומו עצם את

המפ למשטר עליון ביטוי הוא הזה החוק
 מאז המדינה שלטון שהפך הרקוב לגתי
של ש־טה על בנוי זה משטר הראשון. יומה

 הדת למעוט מפריע אינו דת• הבלתי הדוב
כדוגונו תנוד בניו את ולתנר בדרכו לחיות

—

מ .ר ק

 החילוני לדוב הדתי המעוט יפריע אל -
נפשו! כאוות ולהשתעשע ח״ו את לחיות

 סגורות, דלתות מאחורי ציני מיקוח
 החיוניים וענייניו האזרח כשחופש

 מטבעות־ מאשר יותר שווים אינם
פוקר. של בשולחן מישחק

 אזרחים 85762 הצביעו בבחירות
אור 601830 הדתיות. הרשימות בעד
 הבלתי־ הרשימות בעד הצביעו חים

ב המשמעת והאנטי־דתיות. דתיות
ודומ למדי, חזקה היתד. הדתי מחנה

ש אחד, דתי אדם כמעט היה שלא ני
 ממשלה שום רבניו. למען הצביע לא
 של משטר להטיל ייפוי־כוח קיבלה לא

 להיפך. אלא המדינה, על דתית כפייה
 חוקת על משאל־עם היום נערך לוא

ממ כל היתד, אלה ובתנאים — השבת
 משאל־ עורכת נבונה או הגונה שלה

 — זה גורלי לצער שניגשה לפני עם
 1 של ברורה תוצאה מתקבלת היתר,
נגד. 7ו־ בעד

 הב־ ,ד,ישראלית הדימוקרטיה אולם
 דומה אינה מפלגתי, מיקוח על נוייה
 אין בעולם. אחרת דימוקרטיה לשום
למח והנבחר הביחר בין ישיר קשר

 יכיל הבוחר אין הבחירות. יום רת
 חבר־הכנסת על מכתבים להמטיר

 כי באמריקה. או באנגליה כמו שלו
למפ אלא לו שייך אינו חבר־הכנסת

 חד- הוא הבוחר עם שלו והקשר לגה,
 בארבע דקות שתי משך — פעמי
שנים.

ת ג ל פ די מ ע ת ב חו ר ק ה
 כל יתאחדו מחר כי קט לרגע נניח

 מפלגה ויקימו במדינה בעלי־הקרחות
למנות יכולה זו מפלגה קרחים• של

 בורגנים — הבוחרים מקהל 10%כ־
 אשר ושמרנים, מהפכנים ופועלים,

ה : במשותף אחד דבר רק להם יש
שע להם יש אשר אותם לכל שנאה

 שומן־ להנהיג והרצון הראש, על רות
הק חברי־הכנסת 12 במרינה• שערות

 חשבון עצום. גוש־לחץ יהוו רחים
 מפא״י מנהיג את לשכנע יכול מפלגתי

 להכניס שכדאי אחרת) מפלגה ,או
 לספק יותר קל — לממשלה אותם

מא בעלי־קרחות של דרישותיהם את
 או מפ״ם של דרישותיהם את שר

 חוק תהיה ההוצאה הציונים־הכלליים.
שע את לגזוז אזרח כל על המצווה

 יבצעו שוטרים קרחת. ולגדל רותיו
בוד ששערה אדם כל יאסרו זה, חוק
קודקדו. על תזדקר דה

פנים, כל על כך• כל לא ? מגוחך
 כיום. שנוצר המצב מאשר יותר לא

 בחסכון• ד,חוס את לתרץ היה אפשר
 למכור אפשר הגזוזות השערות את

 תזדקהנה לא הקרחות דביזים. תמורת
מיותר. התירוץ גם אולם למסרקים.

 חוק את מתרץ אינו תירוץ שום
הש 9 של צינית בגידה הוא השבת.

 ברצונם בממשלה הבלתי־דתיים רים
 אם בוחריהם. רבבות של המפורש

 לתירוצי־ ביחס שהוא כל ספק היה
 של עתונו השבוע בא הרי החסכון,

הבא: בהללויה הצופה, שר־התחבורה,
 כזו נפלאה שטבח מאמינים יהודיס

 צאו ועידנים, עידן עיניכם ראו לא
 וזמירות־ סליתות עטופים לרחובות

 ברגליכם. יהודי וריקוד בפיכם שבת
שאינכם אשריכם, ישראל, אשריכם


