
הנכונה היא הראשונה המילחמה
מכו הקלה היתה הראשונה המלחמה

 היו מדורות. של רומנטיקה היתה לן.
 היתה אבירים. של הווי היה חלומות.
 מטרה היתר. חובבנים. של הרואיקה

 היו כידונים. הרבה היו חיובית־בונה.
 חוסר־ היה הפוגות. היו רובים. כמה

נחמד. היה קליל, תנועה
שהל מלחמות כמה עוד באו אחריה

רו היתר, ויותר. יותר קשות ונהיו כו
 היה סיוטים. היו שריפות. של מנטיקה

מק של הרואיקה היתר, גברים. של הווי
 שהיתה או מטרה. היתד, לא צוענים.

טנ הרבה היו שלילית־הרסנית. מטרה
 לא ומטוסים. וטילים. ותותחים. קים.

 מטורפת. תנועה היתר, מנוחה. היתד,
נורא. היה מטריף. חוסר־תנועה היה

 הראשונה מהמלחמה שחזרו אלו
 האחרות מהמלחמות שחזרו לאלו נתנו

ומכו משכר־לימוד ופטור צל״שים
 לתפוס נתנו לא אבל וקביים, ניות
מקומם. את

 להם הקנתה הראשונה המלחמה כי
תח לו שאין מקום בהיסטוריה. מקום
לאח מקום משאיר שלא מקום ליף.
 הראשונה במלחמה נלחמו הם רים.

כאן. שקובע הוא הכרונולוגי והסדר
 השירים את היום עד שרים אנו לכן
 הספרים את משננים אנחנו שלהם.
בעיתו וכותבים קוראים אנחנו שלהם.

 שלהם. הבוחרים אנחנו שלהם. נים
שלהם. בחלומות שחקנים אנחנו
הם האנטי״מימסד. הם המימסד. הם
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 האפינס, ה. ג׳רמיה היה 2037 בשנת
 המיפ־ מועמד האפי, ידידיו בפי המכונה

המדינה. ראש לתפקיד השלישית לנח
 קודם־ חודשים שמונה החל הכל

המערבי. בחוף שלו בבית־חקיץ לכן,
 האפי, נאנח ככה,״ יותר ״אי־אפשר

המיובא. הוויסקי מן טועם כשהוא
הס אותנו,״ תהרוג הזאת ״האיספלציה

 גבוהת־הקומה. לאזלי המדענית כימה
״ביצה היום עולה כמה יודע ״אתה :
 הפרופסור טען מהשחיתות,״ הכל ״זה

הנמרץ. .ליווינגסטון
התע מוטורס היין קשישא,״ ״יעילות,

יעילות.״ של עניין ״הכל שיין,
ארוכה. שתיקה השתררה

 ז״ דבר שום עושה לא אחד אף ״למה
מוטורס. של הנאה אשתו לפתע שאלה

אנח ״למה בעלה, קפץ טובח,״ ״שאלה
משהו!״ עושים לא נו

לאזלי. תמהה ז״ ״אנחנו
 ״אנחנו. מוטורס, התלהב אנחנו,״ ״כן,

 ראש־מדינה להיות יכול האפי הנה,
מצויין."

 ליווינגסטון, פרופסור ציין נכון,״ ״זה
הנתונים.״ כל את לו ״יש

 הסכים משהו,״ לעשות צריו ״באמת
האפי.
 הנלהב, מוטורס קרא קדימה,״ ״אז

לרוץ.״ ״מתחילים
שלאחר״ הארוכים החודשים במרוצת

 מירצה כל את החבורה השקיעה מכן
הבחי לקראת יסודיות בהכנות וזמנה

רות.
 פעילים חברים של יעיל אירגון חוקם

תוק האפי של שיניו הארץ. קצוות בכל
חוואים, תעשיינים, צורפו ושופצו. נו

 מדענים קצינים, בנקאים, אקדמאים,
 ליח־ מומחים המייסד. לגרעין וטייסים
 האפי של חיוכו את שיפרו סי־ציבור

ללא־הכר.
 על־פי המיפלגה מצע הורכב במקביל

 כי שהוכיחו מדעיים, דעת״קהל מישאלי
 — כרונולוגי סדר לפי — צמא הציבור
 וליעילות בשילטון לטוהר-מידות לשינוי,

 ל- המיפלגה שם נקבע גם כך במישטר.
המי טוהר לשינוי היעילה ״המ״פלגה

״מישט״ה״. בקיצור, או, דות״,
 הצמוד בחדר״ההקרנה שרר רב מתח
ב החבורה צפתה עת המיפלגה, לאולפן
״עיתו ניסו שבו הסופי, הניסיון שידור
 האפי את לגזרים לקרוע חצופים נאים״

 בגבורה עמד האפי עמדתו. את ולערער
בניסיון.

מוטורס. שאג ״נפלא,״
 מילמל להפליא,״ מדוייק ״מדוייק,

הנפעם. ליווינגסטון פרופסור
המאו פניו את בלהט נישקה לאזלי

 האולפן. מן כשיצא האפי של פרים
ל בכתה האפי,״ אותך, אוהבים ״אנחנו

הנלהבות. מחיאות־הכפיים קול
האר הבכורה הופעת חמישי ״ביום

התפו כשברקע מוטורס התלוצץ צית,״
זה. אחר בזה בקבוקי־השמפניה קקו

 של המרשימה הטלוויזיה הופעת לאחר
 בקצב להתקדם העניינים החלו האפי

 פניו את קיבלו מעריצים רבבות רצחני.
 הגיע. שאליו נידח מקום בכל האפי של
 דיוקנו ועליהן בכרזות-ענק קידמוהו הם

 ח- של לסיסמת-חבחירות מעל המחייך,
 — מישט״ה עם ״האפינס מיפלגה

״.חאפינס עם מישט״ה !
הז להתלהבות,״ להיגרר לנו ״אסור

השבו בישיבה לווינגסטון פרופסור היר
 ״הסתג- הבחירות. לפני האחרונה עית

עלו מוקדמת והרגשת־ניצחון וורות-שווא
 לנו שטומנות ספח אותנו להפיל לים
 קור-רוח על לשמור צריך המיפלגות. שתי
יעיל." ואירגון יסודית עבודת-שטח ועל

 מוטורס, אותו הרגיע תדאג," ״אל
יעי של ענייו הכל שאצלי יודע ״אתה

ז״ קשישא כן, הלא לות.
 את האפי ביטל היבחרו לאחר שבועיים

 לביעור מצב-חירום על והכריז החוקה,
 אל הוצא חופש-חדיבור החברה. נגעי

 כל ליעילות. מכשלה בהיותו לחוק, מחוץ
 למען הגדול״ ל״קרב לצבא גוייסו הגברים

 ״השינוי מדיניות הופעלה טוחר-חמידות.
:הסופי״
 הכריז נכנעים,״ עבדים עוד ״לא

אדו אנחנו ״מעתה לאומה. בנאום האפי
העולם.״ ני

״עוד ״לא  הנלהבים ההמונים שאגו !
המילחמה. אל בדרכם

הכל הם חוסר־התרבות. הם התרבות.
 הם השחורה. הכלכלה הם הלבנה. כלה

מלח עושים הם הביצוע. הם החזון.
שלום. עושים הם מות.
 להם הקנתה הראשונה המלחמה כי
תח לו שאין מקום בהיסטוריה. מקום
לאח מקום משאיר שלא מקום ליף•
 הראשונה במלחמה נלחמו הם רים.

 כאן. שקובע הוא הכרונולוגי והסדר
 כל הנכונה. היא הראשונה המלחמה

טעות. היו האחרות המלחמות
ניב קוביכמובן. שלהם, טעות

ם ו ל ם ח ש י ל ו נ שי
 סוף־סון* יש וכישראל חלומי התגשם והגה חלום חלמתי אתמול

לפרלמנט. אישיות כחירות
 מקושטת כימה על ומולם, ופורח ירוק כגן עומדים הכוחרים

 ומסודרים, יפים כולם זה, אחר כזה המועמדים עולים הלאום, כפרחי
דכרם. את ומשמיעים

יעיל. יותר יהיה שהוא אומר הראשון
ידאג. שהוא אומר השני

טוב. הכי יכצע שהוא אומר דדטלייטי
 ושואלים הנאים למועמדים כנימוס כפיים מוחאים והכחורים

מנומסות. שאלות
 אז אכל כיעילות, וידאגו יכצעו הם מה לשאול אני גם רציתי
 הבחירות, שיטת לשינוי הדמוקרטית לתנועה והצטרפתי התעוררתי

כזה. מאמין אני כי

ה הוועדה  עד הממונ
ה צי ק ל ל ס יהודי□ ש

 מן דתיות בנות הפוטר חוק יש בישראל
הצבא.
ומתחשב. יסה חוק

 בצבא לשרת יכול אינו אדם אם שכן,
 אותו פוטרת אמונתו, את הנוגדים מטעמים
השירות. מן המדינה
אס מקבל החוק אין שמשום״מה אלא

ו השימלה. אורך את בודקים בוודאי
לשרוו המרפקים בין המרחק את חוקרים

 תיסרוקת אם היטב ברור ומבררים לים.
 הבת תיסרוקת לתקן מתאימה הנבדקת
 /א77 הדתי המצפון תקנות עפ״י הדתית

 ■כמה :כגון שאלות ושואלים תשי״ב.
 מותר ביום־חול בשר אכילת אחרי שעות

אמר ו״מי ולד,יפו. ביום־טוב חלב לשתות
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 כלומר, לאמונתו. כבסים האדם של אמונתו
 אני״ ״מאמין אדם שיאמר מספיק זה אין

ב לעמוד חייב האדם לא, לדרכו. ויילך
אמונתו. על המדינה של בחינות
ש בהן ש״חושדים״ בנות כשיש וכך,

 שהן שהצהירו למרות ר״ל, דתיות אינן
 ויש לחקירה. המדינה אותן מזמנת כן,

 מורכבת, היא ממי מושג לי שאין ועדה,
 מבצעת ואז לא, או דתיות האומנם הבודקת

לפטור. ומי לצבא מי — הסלקציה את
מת כיצד לעצמי לתאר יכול רק ואני
 ב״בדיקה״, בודקים ומה ה״חקירה״ בצעת

— הזאת לסלקציה הקריטריונים הם ומה

 גם ויש יהושע?״. אל ה׳ ויאמר מי: אל
 ב״צאינה אמריקאית בשיטה בקיאות חידון

 ובודקים ודנים חוקרים גם ולבסוף וראינה״.
 העומד קרום־הבתולין של במצבו ומבררים

הוועדה. לפני
 כמותה מאין חוצפה שזאת חושב ואני

 אני לא. ומי דתי מי תקבע שהמדינה
 היכול היחידי הוא עצמו -שהאדם מאמין
 אחר גורם לשום ואין אמונתו, מהי לקבוע

הזה. לעניין נגיעה שום
 אז זה, את מקבלת;. לא המדינה ואם

 ותפסיק כולן את תגייס החוק, את שתשנה
תודה. הזאת. המבוערת הסלקציה עם


