
חזה •חעונס 1117121
׳76 בישראל תנאי־קיו□

 ושיעור שיטחה בקטנות מתבלטת מדינת־ישראל
 המדינות של הדומות לתכונות ביחש אוכלוסייתה,

 כמויות במיעוט בנושף, מתבלטת, היא עימה. הגובלות
 קיבוץ גם היא ובנוסף שלה, הארציים משאבי־הטבע

שונות. מיבשות אנשים
האמ הבאים: המשאבים למדינת-ישראל זאת, עם

 לבצע אויביה של *באיים ניסיונות לבטל הצבאי צעי
 מספקת, ברמה האנושי, החומר לח יש לשיטחה. פלישה

 לה יש מספקת. (מדעית) מחשבתית רמה להחזיק
 מדובר ואין קיום. לה שתאפשר כלכלה לנהל האמצעי

 ה־ המשאבים בכמות בהתחשב כלכלי, בשפע כאן,
טיבעיים.
אבל.

מדינת״ישראל, את לחסל שמותאם היחידי העניין
 מסד על אנשים בין מערכת״היחסים של הביסוס הוא
 שהחלו שחיתויות, ושאר ורמאות להונאה ניסיונות של

 היהודי״, ״הראש את המסמלות כהלצות מתפתחים
 בני־ בין יחסי־הגומלין את מאפיינים הם וכעת

כאן. האדם
 עומדת במדינה והמירמות ההונאה תיחכום רמת

 וכמות אוכלוסייתה שיעור שיטחה, לגודל הפוך ביחס
 הקוד״ של ליכולת״העבודה ישר וביחס משאביה,

בה. קודים
 הדרוש העיקרי האמצעי את הפנתה המדינה כלומר,

עצמה. נגד — לקיומה לה
 כדי הסימן בשינוי לה די עוצמה, כל לגבי וכמו
 בבואתה שיעור כך לחיוב, לשיעורה שבהתאם לראות,

לשלילה.

 והרמאות השחיתות התפתחות שעם לראות קל
 התופעה תתעורר זה), תחום המייצגים מונחים (ושאר

״מת אי״אמון, של כזה, מצב האנשים. בין אי״אמון של
 אוכלוסית כלכלית, אימפריה לתושבי כמובן אים״

יש לא למשל, שמירבצי-נחושת, ההנחה מתוך וצבאית,
 יוכלו לא זה כמו במיקרה וגם מחר, כה עצמם חיתו

 הגריעה תהליך את לאזן האימפריה של הנ״ל יתרונותיה
 כלשהי תוספת יעניקו אלא מתפתח, אי-אמון מצב של

לאורך־הנשימח.
 (עם ואוכלוסייה משאבים מרחב לישראל לה אין

 לעצמה להרשות שתוכל כדי בילעדיה), או רמת-הגולן
השחיתות. מכירסום הנובע הרס״עצמי של כזה שיעור

 להשיג עליהם לחשוב, אמצעי לאנשים שיש בהנחה
 (לא ישרים ולהיות עצמם, לבין ביניהם אמון של מצב
 כורח הם אלה לרמות). ריגשית הזדמנות כל לנצל

 לא כבר זמן־מח בעוד אחרת לסבלם, שיש וחובה
בחיי״שחיתות• שיעסוק מי פח יהיה

קוט שיעור כן השחיתות, של קוטביותה כשיעור
מת הזוועה של בשורתה הזוועה. — בבואתה ביות

 מאמצעים באמצעים בני-אדם טבח של בדוגמות בטאת
 ולנפ- בני״אדם של לגופותיהם חבלות בגרימת שונים,

וכו׳. רכוש בבזיזת שותיהם,
 מכרעת תכונה של תוקף תקבל שהשחיתות מרגע

 בכל להשתמש תתחיל היא מתי השאלה המדינה, בחיי
 בספירה־לאחור. זמן, של עניין רק תהיה ״סמכויותיה״

 הכוללת שחיתות, של לעצמאות להגיע יהיה ניתן כך
לתיפארתן. ה״זוועות״ כל הן הלא — היבטיה כל את

 כבוד את שמכפיש מי ברגליו״שלו, עצמו שרומס מי
ביחסיו ומשחית מרמה שהוא כך על־ידי בעפר אנושיותו

 גם מזמין כלפיו, עיניו מיישיר זאת ועם הזולת, עם
לעצמו. צופה שאינו מה את

חשי גם מתבטלת שלעיל, הדברים לכל בהתאם
 הזה״. ״העולם של בפעילותו לטדי העיקרי הכיוון בות
 המשתחתים של אנקות-חעינוג על איום מהווה הוא

 של הגדול המחריב נס את ברמה הגושאיט למיניהם,
מדינת״ישראל.
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דמוקרטית במדינה טמבל להיות
 מאיתנו רחוקה אינה אשר אחת, מדינה היתה היה

ובמ דמוקרטית, מדינה זו היתה אלינו. קרובה ואינה
 ראש- בה ישב הוד-מלכותו, המלך, האדון של קומו

הממשלה.
 ראש־הממשלה את אהב הדמוקרטית במדינה העם

 בזמנו. המלך הוד-מלכותו את אהב מאשר פחות קצת
 הוא ראש״הטמשלה. של דאגתו היתה זאת לא אבל
 מאמציו, כל למרות אחרת. מסיבה אבל מיסכן, היה
 בתו והיתה בתו. את להשיא ראש־הממשלה הצליח לא
הינ כעיני גדולות עיניה יפהפייה. ראש־הממשלה של

 וישרות תמירות רגליה כאש, וגונו ארוג שערה שוף,
לה. דומה מאין יפהפייה בקצרה, — גפרורים כשני

 צעיר בגיל כבר ילדת״פלא. ממש — היתה וחכמה
 ראש־ בת ידעה מפותח, אינו עדיין השכל כאשר מאד,

 נגד בדור בין ההבדל מהו יהודי, מיהו הממשלה
 מותר ומה רואה־חשבון מיהו כדור״רגל, לבין הריון
לו. לספר

 ניסו הארץ, רחבי מכל בחורים־גיבורים, מעט לא
 פשוטים, בחורים סתם אלה היו ולא אליה. להשתדך

 חנויות־מכולת בעלי סוכני־ביטוח, פקידי־בנקיט, אלא
 אנשים — אחד ושופט צבא־הקבע אנשי ותחנות״דלק,

ראש־הממשלה. של בתו פסלה, כולם את אבל ! רמה בעלי
 סבל מהתנהגותה, נוראות סבל עצמו ראש־הממשלה

 לכל רם בקול ראש־הממשלה אמר לו. ונמאס — בליבו
ם ע  אותי שיציל מי בתי, של בעייתה את שיפתור ״מי : ה

 ב- ופרוטקציה לאשה אותה יקבל המפונקת, מבתי
 הגיבור יהיה מי לי איכפת ולא הממשלתיים. מישרדים

״נכבד אינסטלטור או ובלתי-ראוי, שובב עיתונאי — !
 ולא שינסה מי ״אבל :והוסיף ראש־הממשלה, אמר

 מן הראש את — והפעם מגופו, חלק יחתכו — יצליח
״הכתפיים  לעוף והתחילו אנשים. לבוא והתחילו !

 יפהפייה בגלל ההרוגים מיספר החודש, ובסוף ראשים.
 הארץ מן היורדים מיספר את שהשיג כימעט אחת

הזאת. הדמוקרטית
 ככל בחור אחד, בחור הדבר. קרה אחד בחיר וביום
קרי תפש וחובב-מסאז׳ים, ספורטוטו שחקן הבחורים,

 ראש- של בתו את לאשה שיישא האדם הוא ״אני : זה
 כאן דמוקרטית מדינה זה, מה 2 לא מותר, ! הממשלה

 אלייך, בא אני ! איתה אתחתן או אמות, אני ז לא או
!" ראש״הממשלה בת

״תלך ״אל :אמו בכתה יילך. לבל לשכנעו וניסו ! 
 הזקן מכר פחד ומרוב הבן, החליט מה לאביו סיפרו

 פאניקה בכך וגרם רישמי, במחיר שלו הדולרים כל את
עזר. לא דבר אבל השחור. בשוק

 ראש-הממשלה בת של ארמונה אל הבחור והלך
 ארמון לקנות דמוקרטית, במדינה מקובל, היה (אז

 ומובן אותו. ליוו השכנים וכל שיהיה), שמה, על לבת,
 משכונת בחור הולך הראשונה בפעם שהרי — הדבר

ראש-הטטשלה. של בתו יד את לבקש ^!״אמונים״
המ פני את קיבלה הדמוקרטית המדינה מישטרת

המ גשמו הפגישה לכבוד הארמון. ליד בשימחה לווים
 קבלת- נערכה שבו הסלון לביתם. וחזרו מדמיע, גז לווים

 — עכשיו כמו בדיוק במייוחד, גדול היה לא הפנים
כדורגל. מיגרש מחצי יותר לא

 של בעיניה חן נשא ראשון ממבט הגיבור, והבחור
״אדידאס״. בחולצת יפה, גבות, ראש״הממשלה. בת

״בדלת דופק זה ״מי ראש- בת פיתאום נזכרה !

 שאתה ״רואים :ואמרה הידוע, העממי בשיר הממשלה
 (וכאן בולט.״ אפילו שזה אומרת הייתי ידידי, טמבל,

 המילה היתה הזאת ובמדינה תזה שבזמן לציין, צריך
 אצלנו, כמו לא כבוד, מילת טובה, מילה ״טמבל״

 יכול רגיל טמבל כל בזמנו, והטקולקל. החולה בציבור
 כך ואחר מפורסם״, ״טמבל לדרגת עד להתקדם היה

מייוחד״.) ״טמבל עד אפילו
 טמבל, לך, ״יש ראש־הממשלה, בת המשיכה ״ובכן,"

 (רמה בלתי־רגיל לטמבל עצמך את להפוך הזדמנות
 בית- נציגי או שרים. לרמת בערך שווה — מאד גבוהה

ממך.״ שאבקש מה לבצע תצליח אט הנבחרים),
 ואכלו זה מול זה ישבו ראש-הממשלה ובת הבחור

 ובשיחות בקבלות־פנים מקובל אז שהיה כפי גרעינים,
 וחפש טמבל, אתה, ״גש :הבת לו אמרה ואז חברתיות.

 מן המיזרח, עד הצפון מן שלנו הדמוקרטית 'במדינה
 את ימים, שבוע משך ובלילה ביום המערב, עד הדרום
עבודתו.״ בשעת המזיע זכר ממין האיש

 במדינה — אבל לצפות, הגיבור הבחור היה יכול לכל
 מגעיל, דבר היה בעבודת להזיע הזאת, הדמוקרטית

 להזיע המוכן מישהו שיש לתאר היה קשה לא״הוגן.
 של וכעסו התמרמרותו את בכך עליו ולעורר בעבודתו,

הזו. במדינה המפותח העט בל
 שלוט לומר ומבלי המקום, על גרעפט הבחור עשה

 הולך החל ראש־הממשלה. בת של ארמונה את יצא
 יתחיל. ממה יחפש, היכן יילך, לאן ידע לא ובוכה.
 יושבים ובפנים לפניו. ההסתדרות בניין את ראה ולפתע

מזיעים. לא אבל — עובדים כביכול נציגי״העובדים,
מזיעים. לא אצלנו ״לא, :לבחור הזקן השוער אמר

 נכון, מסריח... אחד, כאן היה אתמול אבל !בטוח זה
 על וישבתי ילד כשהייתי שהרגשתי ריח אותו מזיעה.

 !כן רגע... רגע, 2 היה זה מי אבל שלי. סבא של ברכיו
 רץ. הזמן כל מאד, עסוק בן-אדט ! מס-ההכנסה פקיד
מזיע." בוודאי הוא אותו, חפש

״מותק אתה ״סבא׳ הזקן, לשוער הבחור הודה !
 קשה לא הדמוקרטית ובמדינה החיפושים. לדרך ויצא

 דו״ח כותבים פשוט, מס״חהכנסה. פקיד את למצוא
 ספורות שעות וכעבור צדדית, המסה לו שיש השכן על

הנ״ל. השכן של ביתו דלת ליד הפקיד מופיע כבר
״הפקיד כבוד לך, ״שלוט ״ובכן, הבחור. אמר !

 הכרוכה עבודה ולילה, יומם אתה עובד כי יודעים הכל
 האם האמת, את אמור ובעיקוב. בהאזנה רב, במתח

 אני ״אוהב : הפקיד לו השיב "2 בעבודתך אתה מזיע
 כולם ולא אומר, הייתי מסוכנת, היא עבודתי. את

 פעם רק הזעתי. לא לא, 2 להזיע אבל אותנו. מבינים
 ששכח אחד אזרח תפשתי שנים כמה לפגי במעט. אהת,
 לא אזרח. מישפחה, בעל ,אני :לו אמרתי מס. לשלם

 עכשיו... הכלכלי והמצב מישפחה. אבל אומנם, גדולה,
להת לי עוזר שאתה או אז הוא. איך יודע עצמך אתה
נגדך.׳ תיק שאפתח או האינפלציה, על גבר

 כמעט נורא. מתח היה דקות. חמש האזרח ״חשב
 נורמלי אזרח כבל להתנהג החליט לבסוף אבל הזעתי.

 בסוף הבאה. השנה עד ונפרדנו כספי, סיוע לי נתן —
 ״2 קציני״צבא אולי מושג. לי אין 2 מזיע בן מי הזעתי. לא

 הדמוקרטית במדינה השבת. ליום הבחור המתין
 מישפחותיהם עם הקצינים יוצאים שבשבתות נהוג, היה

 בעייה לא כבר ושם לפיקניקים. צבאיות במכוניות
רק הקצין, ״אדוני הצבאי. המיספר לפי אותם, לזהות

 ״האם הקצין, אל הבחור פנה אליך,״ לי אחת שאלה
"2 בעבודתך אי-פעם חזעת

 ״חוץ הקצין• השיב בפקודה,״ להזיע, אסור ״אצלנו
 כותבים קפה, שותים כיוס להזיע. זמן בכלל אין מזה,

 ארוכה. ישיבה בערב, קצרות. ישיבות ועורכים מיכתבים
 ̂ את חפש מזיעים. לא — יורד החום שוקעת, השמש

ומזיע.״ עובד באמת שהוא שמעתי בחור, הרופא,
 הוא שמזיע. לאחד כלל דומה היה לא הדוקטור

 : בחיוך וענה אמריקאית, סיגריה עם תורכי קפה שתה
 2 ולזיעה לי מה הצעיר. ידידי מתלוצץ, אתה ! 2 ״אני

 ומטפל מיום במשך בודק אני היגייני. ולא הגיוני לא זה
 גטו. לירות 70 יוט-עבודה עבור ומקבל חולים, בשיבעים

 אתה אחת. לירה = אחד חולה — 70ל־ לחלק 70
 אז לירות. שיבעיט — אחד חולה ובבית, 2 מזיע היית
 ״2 בשוק לחפש לך טיפשים־מזיעים 2 להזיע כדאי איפה

הסוח אחד את ושאל לשוק, הגיבור הבחור הלך
 ״2 הסוחר ארוני בעבודתך, אתה מזיע ״האם רים:
 תפוח 2 מתוק ״תפוח :וצעק ארגז על הסוחר טיפס
 !הזעתי לא פעם אף !לו האמינו אל רבותי, 2 גן־עדן

!״ לא 2 אני !מזיע הוא אולי שביר, פועל הפש 2 תפוחים
 ז הדמו* במדינה שבת. השכיר, הפועל הפשוט, הפועל

 הבחור מצא לדאוג. צורך אין לשביתות. רגילים קרטית
 מקום־ לבין ביתו בין הדרך, באמצע הפשוט הפועל את

 להמשיך :קשה החלטה בפני עמד והפועל עבודתו.
לעבוד. להתחיל או — לשבות

 שאל "2 בעבודתך מזיע הפועל, אדוני אתה, ״אולי
 הירח, מן צנח באילו הפועל בו הביט המיואש. הבחור
 שכח 2 במדינתנו הפועלים מיספר מה ״שכחת :והשיב

 מטיל־זהב. במו אצלנו, שביר פועל בל מהסטטיסטיקה.
 בקיבוץ.״ תמצא המזיעים את להגזים. צריך לא 2 להזיע

 לו. נותר אחד יום רק הקיבוץ. אל הבחור הגיע
 חבר* את שאל בעיניו בדמעות אפסו. כמעט כוחותיו
"2 בעבודתך מזיע אתה ״האט : הקיבוץ

 הרבה- שלפני לי ״סיפרו הקיבוצניק, השיב ״פעם,״
 י המשק. בהקמת בעבודתו, הזיע שלי סבא שנים, הרבה

 עובדים אנו בעבודוצו. המזיע איש אצלנו היה לא מאז
 לנו יש מזיעים. לא כוח, מפעילים לא כלים. בעזרת

 שם. עובדים המשק חברי לא אבל קטן, מיפעל גם
מהחוץ." פועלים מביאים
 ותיקווה הבחור, שאל "2 בפרדס שם, עובד ״ומי
 חבר-המשק. השיב !״ צודק אתה 2 ״נכון בליבו. אחרונה
 2 הפרדס ״פועל הבחור. שאל ״ומיהו!״ מזיע!״ ״ההוא

 שיזיע במייוחד אותו מביאים מזיע! הוא אותו, תפוס
 גם הניקיון, פועלי הבניין, פועלי שלו, והחברים !אצלנו

״2 פ!י !כמוהו מזיעים הם
 בבוקר והשכם הפועל, את הגיבור הצחור תפס

 האיש ״הנה ראש״הממשלה. בת של לארמונה הביאו
״בעבודתו המזיע  במדינה פועל-ניקיון ״הוא הכריז. !

 2 שלנו הבנויה במדינה פועל-בניין הוא 2 שלנו המפותחת
״שלנו הפורחת במדינה פועל״פרדסים הוא !

 ואפילו בלתי־רגיל״, ״טמבל בתואר הבחור זכה וכך
 ראש-הממ- בת את נשא והוא יוצא-טן-הכלל״. ״טמבל

 מידי בממשלה גבוה תפקיד קיבל ואפילו לאשה, שלה
 ומאז המייוחדים. כישוריו בזכות עצמו, ראש-הממשלה

בדמוקרטיה. ובעיקר ועושר, באושר חיים הם
ר ״ ר, ד ד ־ ־ ר זמר1ת<יי־הע ב
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