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להובלה פנוי שלנו הלאומי הו.ב קאובוי! עלה.

ל גוי י ד ג
 אנטי־שמית, בדיחה זו ■יתד! עם ך*

:באירופה שרווחה —1
 לא הוא לחיל־הפרשים. גויים אחד יהודי

 ועם הסום, קיפץ האימונים בשעת לרכב. ידע
 לבסוף, קדימה. קצת היהודי זז קפיצה כל

 הדוהר, הסוס של ראשו על ישב כשכבר
 !חדש סוס מהר לי תביא !״סרו :צעק הוא

נגמר!״ הזה הסום
הבדי את להפוך אפשר בימינו,

היהו אנחנו, הראש. על הזאת חה
הסוס. את מהווים דים,

 ירכב גוי שאיזשהו לכך זקוקים אנחנו
 והוא לרכב, יודע אינו שהגוי אלא עלינו.

קדימה. הזמו כל זז
עו הגוי בי מרגישים כשאנחנו

 :״מהר :זועקים אנחנו ליפול, מד
עלינו!״ שירכב חדש גוי לנו הכו

 גוי אמנם, לרווחה. לנשום יכולנו השבוע
 הנה אבל מויניהאן. פאט היה שמו נפל. אחד
 מוכן והוא גבינו, על חדש גוי קופץ כבר

המרץ. במלוא עלינו לרכב
ריגן. רונאלד שמו

 השבוע לראות יכלו ישראל זרחי
|  מעונג־שבת. כחלק החדש, הגיבור את \

 כל לתוך בליל־שבת אותו הכניסה הטלוויזיה
בישראל. דירה

גבר! איזה גדול. גוי ריגן. רונאלד
 התמד ממש הישראלית הטלוויזיה שליח

יכ לא טיפש־עשרה בת שום למראהו. גג •
בתש אליל־הפום, בחיר־ליבה, את לתאר לה

 יומן עורך יותר. רגשנית מילולית פוכת
להתמוגגות. הוא אף הצטרף השבוע

 היפה, הגבר נראה, הוא חנה
הפו הקאובוי בדימוס, אליל-הכד

 שהוא והדברים !הופעה איזו ליטי.

זהב! מילה בל אמר.
הישראלי: המסך מעל שאמר, מה הנה
!ככה להמשיך אי-אפשר !מנהיגות דרושה

 את שייקח גבר דרוש !להשתנות צריך הכל
בידיים! העניינים

 גבר מין לגו והיה הלוואי מילים! אלה
 שיטאטא לאנארכיה! קץ שישים בארץ! כזה

 ראש־הממ- ממישרד הלבן(סליחה, הבית מן 1
 האלה, העלובים העסקנצ׳יקים כל את שלה) ן

לברדק! סדר ויכניס
 זה מה יהודים. אוהב גם הוא מזה וחוץ

 לציבור פונה הוא !אחריהם משתגע ? אוהב
ל טוב יהיה שהוא להם ומבטיח היהודי,
 את סוף־סוף ויסלק לישראל, וטוב יהודים,

קיסינג׳ר. הנרי
 בנימה הישראלי, הכתב סיבס

 יש :מוסווית כלתי הערצה של
 את לרכוש מצליח שהוא אומרים

היהודים. לב
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 אינו הישראלית הטלוויזיה של זה יגן ך*

 האמריקאית, הטלוויזיה של לריגן דומה 1
הדנית. או הצרפתית הבריטית,

הפר רק לגמרי. אחר ריגן מופיע שם
 (אך השחורות השערות וגם דומה, צוף

בשמן. המרוחות !)בבקשה הבלתי-צבועות,
 שחור ריאקציונר אלא אינו ההוא ריגן

ה איש אלא איש-ימין, סתם לא משחור.
 בקופות- מאמין שאינו אחד הקיצוני. ימין

 מס-אמת ובהטלת ובתשלומי־סעד, חולים,
אילי-הון. על

ה להפשרה המתנגד ריגן זהו
 שואה למנוע שנועדה בינלאומית,

 לשיחרוד המתנגד ריגן גרעינית.
 — שהיה ריגן והנשים. הכושים

— אחרת ובתקופה אחרת כארץ
ליהו ״מוות וצועק ידו את מרים

:״ דים
 כזה שאיש המחשבה מן מתחלחל העולם

תהיה שלו ושהאצבע בבית-הלבן, יישב

 להרוג המסוגל האדום הכפתור על מונחת
 הראשונות הדקות 20 תוך איש מיליון 60
התר העולם הסופית. מילחמת־העולם של

 בזה, שאדם המחשבה מן סולד גם בותי
 האומה מנהיג יהיה כאלה, מגמות בעל

 של הגמלה הקואליציה בראש העומדת
מדינות־המערב.

 בדיוק זקוקים אנחנו אנחנו. לא אבל
קיצוני. אלים, קשוח, כזה, לגוי

 שיעלה. להובלה. פנוי שלנו הגב
 קודמיו משני יותר יצליח אולי

האחרונים.

 איזה ג׳קסון. הנרי שם ישב עם ךין
!אמיתי קוזאק !גוי איזה !גבר ^

הישרא הטלוויזיה כתבי התמוגגו איך
 מצלמתם! בעדשת הופיע הוא כאשר לית

 ללא אביר הלוחם, הנואם, הגיבור, ג׳קסון
דופי! וללא חת

ב המסתער האיש חסיד־אומוודהעולם,
הרשע, הרוסי הענק על שלופה חרב

 המנהיג היהודי, העם של הנאמן הידיד
 רצונו את המכתיב ברז׳נייב, את המכריע
ש הבוגדני, ולקיסינג׳ר החלקלק לניכסון

הגי מן העשוקים המיליונים את יוציא
 הוציא רבנו שמשה כמו הסובייטי, הינום

ממצריים. בני-ישראל את  של ורטט — מילה אמר ג׳קסון
 ג׳ק■ כמדינת־ישראל. אחז חדווה

 בבל ראשית כותרת — נאם פון
 — לארץ בא ג׳קסון העיתונים.
הצלמים. כידי רעדו המצלמות

 דמיון כל היה לא זה ישראלי לג׳קסון
האמרי בכלי-התקשורת שהופיע לג׳קסון,

קאיים.
 ג', דרגה פוליטיקאי היה ההוא ג׳קסון
לי והפכסך, ציני עסקן מוות, עד משעמם

 כשזה מצחצח־חרבות באופנה, כשזה ברל
 תע- של נציג :יותר גרוע יותר. מושך

 הדטאנט נגד הלוחם הכבירה, שיית-הנשק
 לקד נוספות מאוודמיליארדים להזרים כדי

סוחרי-הנשק. שולחיו, של פותיהם
 אף התייחס לא רציני אמריקאי שום
 של היהודי לתרגיל ברצינות אחד לרגע

 שאם עליו שנאמר האיש ג׳קסון, ״סקוס״
לישון. הלהבות ילכו — !״״אש יצעק הוא

בסך■ זה היה האמריקאים, לגבי

 שאפתני עסקן של ציני נסיון הכל
 עניין לעצמו לאמץ חסר־כישדץ אך

 מכרית־ חופש־העלייה — צודק
 אל עליו לרכב בדי — המועצות

והקו הכסח כעזרת הלבן, הכית
היהודים. של וכלי-התקשורת לות
 מילים כמה יגיד כזה שאיש היה די

ש כדי היהודים, ועל המדינה על טובות
הלאומי. גבנו את בשימחה לו נציע
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 התרגיל עבור ביוקר שילם ישחו **

 ברית- יהודי אלא אנחנו, לא. הזה. ■)4
המועצות.

 הבמה, על ג׳קסון הנרי שהופיע לפני
ב לא מברית־המועצות. העלייה זרמה
 היה שניתן סביר, בזרם אך כביר, שטף

בהתמדה. לחרחיבו
 ה־ הדיפלומטים ג׳קסוך. ״תיקון בא אז

 — ובירושלים בוושינגטון — מיקצועיים
 את לפוצץ העלול חומר־נפץ, שזהו ידעו

להתנגד העז מי אבל כולו. העדין הבניין

ל מתמוגגים שהיהודים כזה, גדול לגוי
ן מראהו

 השיג בתיקון האיום הצליח. זה תחילה
 אמריקאי, בכסף רצו הסובייטים שלו. את
ההגי בעניין להתפשר מוכנים היו והם
הת סבלנית, בעבודה בחדרי־חדרים, רה.

סביר. הסדר גבש
היהו הסוס על ישב ג׳קסון אבל

 לעצור חשק כל לו היה ולא די,
הדהי באמצע נמצא כשהוא לפתע,

ז פתאום מה הלבן. הכית אל רה
 דרש בהסדר, חיבל לפשרה, התנגד הוא

 כל ביטול השערים, כל פתיחת — ועוד עוד
 במישטר מהפכני שינוי :כלומר ההגבלות.
 הסובייטים, על איים הוא עצמו. הסובייטי

נמ שזה עד בישגנם. בעט בפרצופם, ירק
להם. אס

ולמחנות-ריכוז. לכתי-כלא נדדו
 אנשים היו אבל מאוד. מצער היה זה

 של נפילתו על יותר עוד שהצטערו בארץ
הנשי לכס שלו המועמדות ג׳קסון. הנרי

 המועמדים 12 מבין בדיחה. הפכה אות
 עומד הוא הדמוקרטי, למינוי האפשריים

.12וד במקום
ריק. נשאר שלנו הגב
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 מוצא כזה טוב גב רב. לזמן לא כל

 ״סקופ״ במקום רוכבו. את תמיד לו 4\
מויניהאן. ״פאט״ בא ג׳קסון

אמי■ אירי איש! היה זה אח,
 החיים, מן ליהנות שידע גוי

מן ולעיקר,
תי;
 השתייה מן האוכל, מן

!הדיבור
 מכל ונהנה ויפה, הרבה, דיבר הוא
מעצ נהנה שהוא ככל אך אמר. שהוא מילה

!יותר ממנו התמוגגנו נהנינו, אנחנו — מו
רצי שאנחנו מה בדיוק להם אמר הוא

ש שמו״ם. הוא שהאו״ם להם. לומר נו
והכו והקומוניסטים, והרוסים, הערבים,

והאי השלישי, והעולם והאסיאתים, שים,
האמרי מילבד כולנדכולס וביכלל רופים,

 וגועליים, צבועים, הם — והיהודים קנים
המנוולים! להם, שיידעו ומחורבגים.

 קבו- בו שולטת צדק. אין ״ם באו
 אוטומטי! רוב לה שיש צת־לחץ,

 השולחן על לדפוק צריכים אז
בפנים! האמת את לכולם ולהגיד
 שזוהי כמובן, ידעו, רציניים אנשים

 אוטומטי. רוב באדם שלט תמיד שטות.
 אוטומטי רוב זה היה הראשונות בשנים

 כבתוך באדם שעשו האמריקאים, של
הרש הגושפנקה את השיגו ואף שלהם,

 במיל- האמריקאי לצבא האדם של מית
חד מדינות הגיעו בינתיים חמת־קוריאה.

 יחסי-הכד ביתן־הזכוכית. אל רבות שות
אחר. אוטומטי רוב יש ועכשיו השתנו, חות

 נציג עימה. להסתדר ויש המציאות, זוהי
 ירכוש קולו, את ינמיך נבון אמריקאי

 את להרחיק ישתדל בדרכי-נועם, לבבות
 ולקרבו הסובייטים, מן השלישי העולם

האמריקאים. אל
 טוניהאן פאט כמו איש לא אכל
חוצכ-לחבות! נאום על יוותר
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 נהגה כל־כך שהוא מפני בל, ודם ך•
מעצמו. |/

 שודרה שאמר מילה שכל מפני שנית,
 היהודים את והלהיבה וברדיו, בטלוויזיה

 בקולותיהם להיעזר התכונן הוא הטובים.
 של הסינאט אל להגיע כדי ובכספיהם,

נידיורק. מדינת כנציג ארצות־אברית,
ה מן נהנתה כל־כך מדינת־ישראל וגם

 את לרשותו העמידה שהיא עד הזה, איש
 עצמה שלה הנציג את סילקה היא גבה.

 מוי־ שפאט כדי מועצת־הביטחון, מדיוני
 מדינת־ את לבדו שם לייצג יוכל ניהאן

ישראל.
 היא אכל שלמה, היתה ההנאה

ביוקר. עלתה
 הצליח מלאוודבוז פליטות־פה בכמה

הנצי כל את נגדו לקומם המשגע האירי
 ידידי-אמריקה וביניהם האפריקאיים, גים

 הוא סמויים. ידידי-ישראל וגם מסורתיים,
 אנטי-יש- אנטי־ציוני, במחנה אותם ליכד
ואנטי־אמריקאי. ראלי

 לה אין נמאס. זה האמריקאית לממשלה
 הדרוש הסוג מן רגשני, בטריפ צורך

 ה־ את מויניהאן הגדיש כאשר לישראל.
 ארצות־הברית של יחסיה את וקילקל סיאה

סולק. הוא ביותר, הקרובות ידידותיה עם
 מילכד בך, על הצטער לא איש

 ערב כחברתו שהצטלם רבץ יצחק
 מי של כנו הרצוג, וחיים סילוקו,

ש באירלנד, הראשי הרב שחיה
מצולמת. חגיגה לו ערך

 .ובדיוק שלנו, הגב מן נפל אירי ^
 הפרש ריגן, רונאלד הופיע הזה ברגע 1 י

 ההוליוודי, גבר-החלומות מקאליפורניה
 המקום את שימלא חסיד־אומות-העולם,

 גבנו. ועל בליבגו הפנוי
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