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א! שחנ התע
 על הכל. את נקרא סוף״סוף ככן, ף
 שנחטף היהודי, הסבא על הפוגרומים. 1

 עם האחות של הריב על הצאר. לצבא
 על בקיבוץ. הזבובים על במילווקי. האבא

 מישחק־העי־ על עבדאללה. עם הפגישה
האפיפיור. עם ניים

 גכי עד שחור כתוב יהיה הכל
 שהגברת הזיכרונות בספר דבן,

כ לכתוב מתכוונת מאיר נולדה
 מכרה ככר ושאותו הימים, אחד

גרושים. כמה תמורת
 חצי כמעט דיוק. לייתר דולר, אלף מאה
 אך. התחלתי, כשכר־סופרים לירות. מיליון

סופי. לא
הרע. עין כלי

ראש חתמה שעליה הזאת, עיסקה ך*
 הוצאת־ספרים עם השבוע הממשלה 1 !

 למחשבה. מעוררת מכובדת, בינלאומית
מחשכה. דהרכה־הרכה

תכ מאיר שהגברת בכך רע כל אין
 יהיו בוודאי זיכרונותיה. את אי־פעם, תוב,
מעניינים. פרטים כמה ושם, פה בחם,

 בכו־ מחוננת אינה מאיר הגברת אמנם,
 אי־ קראתי אם זוכר איני רב. שר־הבעה

 עם אבל ידיה. במו שכתבה חיבור פעם
 את לשמוע כדי שכר לי משלם ישראל

בכו עניים במחשבות, דלים הם נאומיה.
 בשום שולטת שאינה נדמה סיגנוני. שר

הצורך. די ישפה
לש אפשר בימינו חשוב. זה אין אך

ה סופרי־צללים, זריזים, שכירי־עט כור
 הם דורש. לכל ספרי־זיכרונות מחברים
מו אותם, משכתבים הדברים, את שומעים

 ספר־ עוד והנה ותדמית, מתח קצת סיפים
הזמנה. על־פי זיכרונות

לאי למה
 אינו כולו העניין זאת, וככל

טוב. כד־כך מריח

 מפני טוב, כל־כך מריח הוא ין
 ראש־ממשלת היא מאיר שהגברת

ישראל.
 לא כדימום. ראש־ממשלה לא

 ראש־הממשלה אלא שהיתה. מי
כפועל.

על השפעה היתד, זו לעובדה האם
? העיסקה

 ראש-הממשדה האם כקיצור:
 כמחיר עצמה, משד תוצרת מוכרת

 מוכרת שהיא או — והוגן סכיר
 כמחיר לכולנו, דנו, השייך משהו
ץ מופרז
 שכר־סופרים מקבל אינו פשוט אדם
 ספר עבור לירות, מיליון חצי בסך מובטח

נכתב. לא ■שעדיין
 פעם, עשרים פעמיים, יחשוב המו״ל

בהרבה. מזה קטן סכום אף שיציע לפני
ה הספר לבעל יש האם :ישאל הוא

 מאות יעניין זה האם להגיד? מה מתוכנן
 בספר לסכן כדאי האם קוני-ספרים? אלפי
גדול? כה סכום כזה

בהח אדרכה, : לאיש יגיד הוא
 כמה לנו כתוב שב, ? לא למה לט,

 ככובד נשקול לדוגמה. פרקים
הו הצעה לך נציע נתייעץ. ראש.
גנת.

 שאינו־קיים־ הספר כשבעל כן א ■ל
 ראש־ממשלת במיקדה, הוא,״ עדיין /

ישראל.
 של קטעי־זיכרונות כמה התפרסמו כבר
 בהזדמנויות סיפרה אותם מאיר, הגברת
 לפחות מרתקים. שהם לומר קשה שונות.

 מאיר הגברת של דורה מבני מאות כמה
 דומות. הרפתקות עם ספרים.דומים, כתבו

 כדי מגוונת די אישיות אינה מאיר הגברת
 מהותי. משהו כך על להוסיף
ז המו״ל מקווה דמה כן, אם
 תספר, מאיר שהגברת מקווה הוא אולי

כהו מימי כמוסים סודות בזיכרונותיה,
וכראשה. הממשלה כחברת נתה

מו מאיד הגברת הרי כן, אם
כמילים המדינה. רכוש את כרת

 מנצלת היא זה כמיקרה אחרות,
 דשם הרם הממלכתי מעמדה את

פרטית. כספית תועלת
 לכך, מקווה אינה שההוצאה יתכן אך
 פשוט: חשבון לעצמה עושה פשוט אלא

תפר אם ראש־ממשלה. היא מאיר הגברת
 בתפקידה, מכהנת בעודה סיפרה את סם
אמ יהודי כל ירצה פרישתה, למחרת או

 בר־ כמתנת סיפרה את לקנות טוב ריקאי
 אחותו, לחתונת כשי או לבנו, מיצווה

יש פטריוטי צביון למאורע להעניק כדי
ראלי.

 הגכרת מוכרת זה, במיקרה
 שרכשה ההילה את ככמה מאיד

יש ראש-ממשלת כתור לעצמה
 ממעמדה המוקרן הזוהר את ראל,

הממלכתי.
במעמדה. הסכום קשור כך, או כך

 פרישתה אחרי זו עיסקה עשתה אילו
 קצת להרים היה מותר מילא. השילטון, מן
יותר. לא אך גבות־העיניים, את

העיסקה את עושה כשהיא אך

העו ולכלי־התקשורת לצלמים תונאים,
 דרש, הוא כבד. כסף תמורת למיים,
צילו כמה תמורת לירות רבבות ומקבל,

 מילים. כמה או ונעלי־בית, בחלוק מים,
 אבל בהון־עתק, מראש מכר זכרונותיו את

הס לא שהמחיר מפני אולי — התחרט
לו. פיק

 כמשמעו, פשוטו זה, אין האם
הרמז המעמד ניצוד

 שמסתבר, כפי הוא, אכן אכא שר ^
וסופר. היסטוריון 1 1

 לפחות הוא אבן מאיר, לגולדה בניגוד
ב להשתמש היודע אדם אינטלקטואל,

וברעיונות. מילים
 שמר לומר קשה הכבוד, כל עם אולם,

נב את החושף מעמיק, היסטוריון הוא אבן
 חדשניים רעיונות לגביו והמעלה העבר כי

מדהימים.
מוציאים■ מוכנים זאת, וככל

ובניו הלבן) הסוס (על לואי־פיליפ המלך
 כראש־הממשלה, מכהנת כעודנה

 שיכד עד עדיין התפקיד כשאדרת
 מפוקפק. זה — מה

בלתי־מוסרי. מזה: יותר

 הזה העולם גילה האחרונות שנים ך*
עס על מדהימים פרטים פעמים כמה ■2

דיין. משה השר של הפרטיים קיו
שי כאופן סוחר שהשר נתכרר

מצומ כמימדים לא כעתיקות. טתי
 נר* כמימדים אלא כחוככ, צמים,
 אלה עסקים כסוחר. מאוד, חכים

ואו דירות, אלפי מאות דו הנחילו
יותר. אך לי

העתיקות? באו מניין
 סוחרים אצל על-ידו ניקנו מהן חלק

קו הוא הרם. מעמדו ניצול תוך ערביים,
בחתי אישור להן מוסיף בזול, אותן נה
 ברחבי ביוקר אותן ומוכר ידו, מת

העולם.
יש ברחבי על־ידו נחשפו מהן חלק

 אלה עתיקות בלתי־חוקיות. בחפירות ראל,
 אלא אינו בהן והמיסחר למדינה, שייכות
גנוב. ברכוש מיסחר
ב על־ידו והוחרמו נמצאו מהן חלק

עתי לקיחת המוחזקים. בשטחים חפירות
ביזה. מהווה אלה קות

 השר סוחר האלה המיקרים ככל
ה כשמו לא כשמו. למעשה, דיין,

 הקשור הציכורי, כשמו אלא פרטי,
וכמעמדו. כתפקידו

 לאחרונה בכך. מסתפק אינו דיין אולם
לעי מיסחריים ראיונות מעניק שהוא נודע

 הון־תועפות אכן לשר לשדם לאור
 תמורת — לירות אלפי מאות —

 מעל עד העסוק אכן, והשר ספר.
 הממלכתי תפקידו כמילוי לראש

 אחר כזה דכתוכ זמן מצא המפרך,
כ נמכרו שכולם ספרים, כמה זה

גכוה. מחיר
בעז נעזר כי להניח לעצמי מרשה אני
 מיקצו־ והיסטוריונים סופרים של רתם

 על השם אך זמן. יותר להם שיש עיים,
 אבן מר של שמו תמיד הוא העטיפה

לבדו.
 אס השמצה זאת תהיה האם
 שהתפוצה האפשרות על אצכיע

 ושכר- אדה, ספרים של העצומה
 עכורם שהוכטח האגדתי הסופרים

 כשמו קשורים שנכתכו, לפני עוד
 כשר־החוץ כתפקידו ?־ אכן מר של
 שהוא כעוכדה ?מדינת-ישראל של

כתפ הופיע, כאשר לתהילה זכה
 למחרת חאו״ם דוכן מעל זה, קיד

 את וככש ששת-הימים, מילחמת
ז אמריקה יהודי דכ

 כמו אבן, שהשר מכבר לא לי סיפרו
 גובה מישראל, אחרים ואישים שרים
באסי הופעותיו תמורת מאוד גבוה שכר
 כסף לשלם המוכנים ובבתי־כנסת, פות
 מעניקה כזו שהופעה היוקרה עבור כבד
להם.

 כל האם :לחשוכ מתחיל ואני
 הככי• והאישים השרים נסיעות

 כמדורי עליהם קוראים שאנו דים,
״כשלי כולם והפרט״, ״הכלל

 או המודדת, למען הן — חות״
ז פרטיים דולרים כמה למען

 יכולתי חשדן. אדם הייתי ילו
שאלות. וכמה כמה כך על להוסיף

 ההכנסות לכד קורה מה :למשל
 לגכי דינן מה ?־ זר כמטכע האלה

 דינן מה הישראלי? מס-ההכנסה
המטכעז חוקי לגכי

 לגבי חוקים מיני כל בארץ קיימים
 מיוחדים חוקים יש הכנסות. מיני כל

למשל. שכר־סופרים, לגבי
 המדינה שגדודי העוכדה האם
 כ■ שכר־סופרים כגכיית עוסקים

 עיצוכ עד משפיעה סכומי־ענק,
האלה?• החוקים

 שגדולי *עובדה, עצם האם לא, ואם
 בעודם פרטיים, בעסקים עוסקים המדינה
מוכ אינה הרמים, בתפקידיהם מכהנים

תמי אזרחים בלב חשדות לעורר רחה
מרהי כה הזדמנויות להם שאין מים,

בות?

 עסקיו על מסע־הגידויים שיא ף
 פרופסור עם התייעצתי דיין, מר של

 על החלות למיגבלות בקשר למישפטים,
פרטיים. עסקים לגבי שרים

 שעל היסוס כלי ענה הפרופסור
אסו כאלה עסקים ישראל, חוקי פי

כהחלט. רים
 החוקים את לי לאתר ממנו ביקשתי

 כמה תוך תשובה הבטיח והוא הנדונים,
 לבסוף ימים. עברו שעות, עברו שעות.
הת של בגימגום הפרופסור .לי טילפן

 חוקים מצאתי לא נדהם. ״אני נצלות:
וטעיתי.״ — שישנם בטוח הייתי כאלה.

ובי לראש־הממשלה, שאילתה הגשתי
 עיסוקים על ההגבלות הן מה לדעת קשתי

כהונתם. בתקופת שרים של מיסחריים
 שום שאין בבוז לי ענתה מאיר הגברת

חסי בחוק 14 הסעיף מלבד כזאת׳ הגבלה
 השאר, בין הקובע, הכנסת, חברי נות

 לו אסור וסגן־שר, שר ש״חבר־כנסת,
ה פעולה בכל תפקידו בתואר להשתמש

במיקצועו.״ או בעיסקו כרוכה
 כישראל לשר מותר :כלומר
כ גם וכמיקצוע כעסק להמשיך

 כמיסחר לעסוק כתפקיד, היותו
 ישתמש שלא וכלכד - וכעיסקות

כתוארו. רשמי כאופן זה לצורך
שלי דיעה להביע סירבה מאיר הגברת

 על אז חשבה כבר אולי זה. מצב על לית
מתחילה. כסופרת לעתיד־לבוא, עיסוקיה

 הצעת־חוק הגשתי התשובה בעיקבות
 מיסחרי עיסוק כל לאסור שבאה פרטית,

 שדרכו .מנבא אני שר. של מיקצועי או
מוצ ופחות קשה יותר תהיה זה חוק של

ה של הפרטית הצעת־החוק מאשר לחת
ועופר. בדר אדונים

 לקצץ כדר־עופר חוק נועד ואולי
 המעזה קטנה, סיעה של כנפיה את

מ שאלות לשאול חוצפתה כרוכ
כאלה■?־ הצעות ולהגיש זה סוג

 פוליטיקאי גיזו, פראנסואה זה יה ך*
 לואי- הבורגני״ ״המלך בימי צרפתי 1 1

 לדגל הפכה אשר סיסמה שטבע פילים,
!״״התעשרדנא :המישטר
 דמישטר מעל מתנופף זה דגל
להת להתעשר! כישראל. הקיים

!זמן אין !מהר ! עשר
להו לרוקן, לשדוד, סיני? את כבשנו

 כבושים? שטחים לנו יש !הציוד את ציא
 כאן אפשר — בזול מהר, קרקעות, לקנות

 שר־הביטחון! בחסות אגדתי הון להרוויח
מתגל ורד, בערוגות פורחים המיליונים

 בנתיבי־ זורמים אוטוקארם, בממלכת גלים
נפט.

 השווים מיגרשים מיליונים, של מענקים
 — זהב המכניסים מיפעלים הון־עתק,

 מפרוטקציונרים, בין בנדיבות מחולק הכל
התעשרו! התעשרו! לשילטון, הקרובים

 האמונה עדיין רווחת משום־מה
 ה־ מקורכי לכל נוגע שזה הטפלה
הממ לשרי לא אכל — שילטון

ה גלי הומים מסכים עצמה. שלה
 עצמה הממשלה אכל שחיתות.
כ העכורים הגלים מכין מזדקרת

מכריק. סלע
הממ מן מתעשרים כולם שטות. זוהי
? עצמה הממשלה שרי לא למה אז שלה.

התעש נסלח. הכל מותר. הכל
התעשרו: רו!




