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ל במה גם לעיתים משמש לה מדור

עצמם. המערכת חברי בין וויכוח
 של דבריו חודש, לפני כאן, הופיעו כך

 שם בחד׳ל, החודש הנמצא — תבור אלי
 — בברלין״ פסטיבל-הסרטים את סיקר
 מינוי בעניין שלי דברי על תגובה שהיו

).1973 הזה (העולם רבץ יצחק של יועציו
ה את עתה להעמיד הוגן אך זה יהיה

 על להגיב המבקש קורא, לרשות הזה מקום
עצמו. תבור אלי של דבריו

 מפיק־הסרטים מסים, אלכם הוא האורח
 הוא שם בארצות־הברית, עתה השוהה
 תעשיית־הקולנוע של האינטרסים את מייצג

 מסים עבד שנד. עשרים לפני הישראלית.
 פרשות של כחוקר הזה, בהעולם עצמו

 מייסדי עם נמנה מכן ולאחר כלכליות,
 נראה חדש. כוח — הזה העולם תנועת
אותו. הסעירו תבור של דבריו כי בעליל

:מפיס כותב
בץ יצחק  כיועציו. גנרלים שני מינה ר

 אורי עם גנראלי בוויכוח יצא תבור אלי
 הזה העולם של היקרים הקוראים ■אבנרי.
 ובאורות בקולות וצופים בבתיהם יושבים

 והעורך־סתם זזעורך־הראשי שמשמיעים
 אינם מהם ורבים המסויים, השבועון של

ש כפי עיניהם, למראה בוודאי מאמינים
 אלי שבחתימת יקר״ ב״קורא להם נתגלה
תבור.

 למנות היא רבין של שזכותו סבור תבור
 חייל, היה לא פרם שי׳מעון הרי כי יועצים,
 מאהרון טובים זאבי ורחבעם שרון ואריה

קול. ומשה אוזן
 אולי היו וזאבי ששרון סבור אבנרי

 דבר, לכל שרים או יועצים, להיות יכולים
 בתהליך לתפקידיהם נבחרים היו אילו

דמוקראטי.
 עצמו שהוא במטבע לאבנרי עונה תבור

ה העורך של תיאוריו על ומצביע טבע,
 השוקעות והממשלה הכנסת אודות ראשי

ה דוגמות הם ואוזן קול בביצתן־שלהן.
 ועירן זאבי שרון, ואילו תבור של ביצה

 כדי למקום־מיבטחים מובא האחרון (זה
 ייבוש חלוצי הם טיעוני־תבור), את לחזק

לרבץ. הקרן־ד,קיימת של הביצה
לד הזה, המישפחתי מהוויכוח המסקנה

 אפשרות שאין זמן שכל היא תבור, עת
ב וזאבי בשרון וקול אוזן את להחליף
 במטכ״ל, בשרון גור את או עצמה, ממשלה

 המרכזי במוסד איקס במר זאבי את או
 — עירן בעמוס אלון יגאל את או לביון
בץ יהיו  בקול תדון הממשלה יועצים, לר
 אוסף תהיה הכנסת אוזן, לשום יגיע שלא

?) והמשיח רובוטים של ץ ב ר  לארץ יגיע (
חמור־יועץ. על הקודש
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 כבר עוקב יקר), (בקורא אני
ה התהילה, מסע אחר אחדות שנים מזה

 ■ההכתרה — ועתה ההערצה, תשבחות,
 זאבי. ורחבעם שרון אריה האלופים של
 במערכת שמישהו הראשונה הפעם זו אין

עכשיו עבורם. למילחמה יוצא הזה העולם

 ה כמזזבר משלו, תפקיד מילא שבו •)
סלמוניקו. טוב יהיה של תסריט

 תבור אלי הוא הזה שהמישהו לי נודע
 מורא פלי לב, באומץ בכבודדובעצמו.

 של ■להגנתם יוצא ■הוא משוא־פנים, ובלי
מקור או עסקני-מיפלגות, שאינם ״אנשים

אחרת...״ או זו אישיות של ביו
ה הוויכוח כל את להפסיק היה אפשר

: בנקודה הזה והמרגיז משונה ו  אריק ז
 לכנסת, הליכוד רשימת בראש שעמד שרון,
 שנסע עירן, עמום עסקן־מיפלגה? אינו

 לרשימת נפשות לקנות למושבה מעיר
 רחב־ מיפלגה? אינו־עסקן לכנסת, המערך

 או זו אישיות של מקורבה אינו זאבי עם
?! אחרת
 להפסיקו מכדי חשוב הוא הוויכוח אבל
 אלי של ביותר המופרכים מטיעוניו באחד
 בטיעו־ טועה אבנרי אורי גם כי תבור.

שלו  עיקר כאילו הקודמים, בגיליונות ניד
 הלא- באופיים הוא האלה במינויים הסכנה

דמוקראטי.
 למעריב האחרונים מראיונותיו באחד

בץ דיבר  ״מימשל״, על הראיון כל במשך ר
משו שזה סבור ואבנרי ״ממשלה,״ על ולא
מיקרי. ואולי נה,

 רבץ מיקרה. זה אין הכלב. קבור כאן
לתפ נבחר שלא משום ראש־ממשלה, אינו
 העם כזה. מנדט לו ■נתן לא והעם זה, קיד
 במקומה. בא שרבץ מאיר, בגולדה בחר
ראש־ממשלה. להיות יכול שאינו יודע הוא

מסים אלכם
מאוסטרופולר הרשל׳ה כמו

 וכדי ראש־מימשל, להיות רוצה הוא לכן
 מימשל להקים עליו ראש־מימשל להיות
ממשלה. במקום
 כשר־הביט- שרון באריק רוצה רבין אם
 וברחבעם כשר־החוץ עירן בעמוס חון,
 לפני להתייצב עליו כשר־הפנים, זאבי

 ולבקש שלה, וועדת־המינויים מיפלגתו
לבחי מועמדים של חדשה רשימה הרכבת

 להקים או מייד, שיוכרזו הקרובות רות
 ב־ הראשון יהיה כשהוא חדשה מיפלגה

 ועירן גאנדי שרון, אריק עם יחד מועמדיה
 חייל, היה לא שר־הביטחון אם מאחוריו.

 יש — לתפקידו מתאים אינו והרמטכ״ל
 רמטכ״ל ולמנות שר־הביטחון את להחליף

ברחוב המטבע את מחפשים אין חדש.

החשוכה בסימטה לאיבוד כשהלך המואר,
בץ ויצחק מאוסטרופולר הרשל׳ה רק —  ר

 שרבץ שמה הוא כשההבדל זאת, עושים
ועיקר. כלל מצחיק אינו עושה,
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 אינה תבור אלי של ההיתממות גם
 ״משהו כי לנו מבשר כשהוא מצחיקה,

 של הקפוא במיבנה ולהזדעזע לזוז מתחיל
 מסקנתו או בישראל...״ הפוליטיים החיים

 חיובי הוא באופק המסתמן ״התהליך כי
 על בראש־וראשונה מעיד הוא בעיקרו...

בץ יצחק היה שבה שנה שאחרי כך  ר
 להיות מתחיל הוא ראש-ממשלת־המשך,
 היחידי השינוי — ראש־ממשלת־שינוי.״

בץ שנותנים החדש הפירוש הוא  ותבור ר
״שינוי.״ בחזקת אצלם שהוא ל״המשך,״

 לכל ראויים אינם וגאנדי שרון אריק
 עברו בצה״ל בהיותם ציבורי. תפקיד
 פקודות- על יותר, לא אם פעמים, מאות

 וכללי־ההתנהגות חוקי־המדינה מטכ״ל,
 וחיילים ציבור פקידי אנשי-ציבור, של

 חמורות, עבירות ביצע שרון אריק בצה״ל.
לתפ כשירותם על הוויכוח גאנדי. וכמוהו

 לזעזע רבין החליט שבה הדרך על או קיד,
 — במדינת־ישראל הקפואים החיים את

כאן. גם להסתיים יכול
ראש־ממשלת־שינוי. באמת הוא רבץ

 של ההיסטוריה בסיפרי היטב לעיין יש
 ששינויים להיווכח כדי השלושים, שנות
ק— לזעזוע באמת מביאים כאלה ר שה '
 לא ומיפלגותיו המערך אם שיבוא, זעזוע
 ראש־הממשלה, של השתוללותו את יעצרו
 תבור אלי שגם מניח שאני זעזוע יהיה

עליו. יצטער

 האמיתי המיבחן הרי דבר, של בסיכומו
 בתשובה הוא רבץ־שרון-גאנדי לפרשת

 על משיב בוויכוח מהמשתתפים אחד שכל
 שרון מתאימים האם שלהלן: השאלות

 לראש־הממשלהז היועץ לתפקידי וגאנדי
 שכאלה, ליועצים זקוק ראש־הממשלה האם

 להקבילם היא שלו המוצהרת כשהכוונה
 או מקבילים בתפקידים המכהנים לשרים

 דיעו־ האם בממשלתו? בכירים לפקידים
 שלהם, השקפת־העולם הפוליטיות, תיהם

 החדשים היועצים של המדינית ותוכניתם
 של ועתידה שלומה ביטחונה, את מסכנים
 עצמאית יהודית כמדינה ישראל מדינת

! ? תיכון במיזרח־ה
שרון השאלות: לשלושת התשובות

 ראש־ לתפקידיהם. מתאימים אינם וגאנדי
 בתפקידים ליועצים זקוק אינו הממשלה

לתפ המתאימים לשרים כי־אם המוצהרים,
 כי מתאימים, כישורים ובעלי קידיהם,

היוע ראש־מימשל. ולא ראש־ממשלה הוא
 הדמוקרטי למישטר מסוכנים החדשים צים

 החשובים בתפקידיהם ומסכנים במדינה,
המדינה. של קיומה עצם את
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 היה לא ומאמרו טועה, תבור אלי
 הזה, העולם עמודי מעל להופיע צריו
יש במדינת המישטר לשינוי לוחם עיתון
 התפקיד את עצמו על שנטל עיתון ראל,

וה המדיני במאבק המדריך החלוץ להיות
למדי חדשה, ישראלית לחברה דמוקרטי

 מדינת את שתביא ויהודית ישראלית ניות
הצ הכלכלית, הרווחה השלום, אל ישראל

■והדמוקרטיה. החברתי דק
 את להבטיח יכולה כזו מדינת־ישראל

 של בצידה רק ועצמאותה שלומה קיומה,
 לגבולות מעבר שתוקם פלסטינית, מדינה

 — וגאנדי שרון מדינת-ישראל. של 1967
לתפקידיהם אותם שמינה וראש־הממשלד,

 הם כזו. מדינת־ישראל של אויביה הם —
 הם לעתידה. מסוכנים לשלומה׳ מסוכנים

ש מדיניים כוחות בראש לעמוד רשאים
 דיעותיהם. על דמוקרטי, באופן יילחמו,

גלוי. אפל מסוכן, יריב אז יהיו הם
 על הדגש את כששם טעה אבנרי אורי

 הוא תוכנו. על ולא והליכיו, המינוי אופן
 את לפרסם תבור לאלי כשהניח טעה,

יקר.״ ״קורא במדור מאמרו
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מסים. של דבריו כאן עד
 ח- חופש כמובן, שורר, הדה בהעולם

הווי רעיונית. קולקטיביות בו ואין דיעה,
 של דבריו והופעת — פורה הוא כוח

מוכיחה. זה, במדור עצמו, מסים אלכס

מכתבים
הברקסים את מאבד המדור

 זו המדור אחר עוקב אני זמן־מה מזה
 הברקסים את מאבד הוא ■וכיצד הארץ,
מאד. חבל וזה לשבוע. משבוע

 ),1975 הזה (העולם שבועיים לפני המדור
 חוב- של הבעייה את השיא. היה למשל,

 מכירים, כולנו ודפי-העבודה רות־החופש
 אם לדעתי, אבל בה. לטפל צריך ובאמת

ההצ את אל״ף בכיתה לילד נותנים היו
מר היה לא הוא זוארץ, האדונים של עות
בהבדל. בכלל גיש

סאטירה, של מדור זה :להחליט נא ובכן,
ההצחקה? בכיוון ניסיונות סתם או

 שבע באר־ זמיר, חגי
בשערורייה הגובל עגיין

 הזה (העולם בע״מ״ ״המפוטרים בכתבה
 בחיי מאד כאובה נקודה שהאירה ),1975

 בתחומים גם ובהשלכה ■שלנו, התיאטראות
ממנה. כואבת שאין נקודה הועלתה אחרים,
 יצחק הוותיק השחקן של בדבריו זה היה

 מוגנים!״ לא הזמניים ״השחקנים ברקת:
 בשרי״ לפטר, אצלנו מעסיק כל יכול כך

 אצלו שעובד בלתי־קבוע, עובד רות־לב,
 מוקדמת, הודעה ללא — רבות שנים אפילו
שלו. את עשה שהכושי מפני פשוט
 אנשים של הזה שהעניין חושבת אני

 ואינם רבות שנים אחד במקום שעובדים
 בכל- לפיטורים וצפויים קביעות׳ מקבילים

 לעשות ומוכרחים בשערורייה גובל עת,
אחת־ולתמיד. לזה, בקשר משהו

 רסת־גן בנימיני, ריקי
מרקר את מגבש מרקר

 תנועת על בכתבה למצויין גמור בניגוד
 במשך נאבקתי ),1975 הזה (העולם מוקד

 תכלת- איחוד על האחרונות השנתיים
 של אחת תנועה במיסגרת ומק״י אדום

החוג יוזמי בין והייתי סוציאליסטי, שמאל

מוקד גבריאל
נזק״י עם שמאל למען

 למטרה לו ששם מוקד, תנועת לגיבוש
כזה. איחוד
 השמאלי באגף מצוי שאני הוא נכון

 זו שמאליות דווקא אבל — התנועה של
סוצ שמאל לגיבוש לחתור אותי הניעה

 בישראל, מאוחד אנטי־מימסדי יאליסטי
 והשונה ■הביורוקראטי, מהמערך שמאלה
 אנטי- לשמאל הכוונה וממצפן. מרק״ח

 השכירים העובדים את ייצג אשר מימסדי,
ב פוליטית נציגות נטולי למעשה, שהם,

 הער- האומה עם שלום על ייאבק ישראל,
כו עם בבריתות וייכנס בית־הפלסטינית׳

בארץ. שונים דמוקראטיים חות
תל-אביב מוקד, גבריאל

שה מה נאמר לא האמורה בכתבה >•
 על דבר נמסר לא מכחיש. מוקד קורא

 בימים אלא האחרונות, בשנתיים עמדתו
האחרונים.

אבא כמו היה ץ3ג
 ינאי, יוסי של כתבותיו את קראתי

 על ),1974 ,1975 הזה (העולם ״הטירטור״
 התעללויות היו שלא לא חיילים. טירטור

 לכתוב אבל בטירונים, ובמייוחד בחיילים,
 חלק הפך הכימעט-סאדיסטי ש״הטירטור
 יותר זה צה״ל״, יחידות מכל בלתי־ניפרד

בהשמצה. וגובל מהגזמה,
צה״ל חייל שמתארת הפיסקה למשל, או,

)10 בעמוד (המשך

1977 הזה העולם6


