
ניב קובי

ת נ י ד ת פשע מ נ ג ר ו א מ
 פלאטו־שרוך של מעצרוישיחרזרו פרשת כל בתוך

וצדדית. קטנה פרשיה גם השתרבבה
 השאר בין וטענה מעצרו הארכת את ביקשה המשטרה

 ינסה שפלאטו לחשוב סיבות ״למשטרה :מהעיתון) (ציטוט
 ברשותו וקשרים. אמצעים בעל אדם הוא :הארץ •את לעזוב

 על־ידי שנופקו שונים. בשמות ישראלים דרכונים חמישה
הפנים״. משרד

 נציג לעבר וקרא פלאטדשרון של פרקליטו התרגז
 הסכים מדוע לברר טרחת ״האם :העיתון) (לפי המשטרה

דרכונים...?״ אותם כל את לו להוציא הפנים משרד
 השערה להעלות ניסיתי ולכן תשובה, מצאתי לא בעתון

משלי:
 כדי הדרכונים, חמשת את לו שמסרו חשבתי בהתחלה

 ישראל. עם יחסים להם שאין למדינות להיכנס שיוכל
משנה? זה מה אז ישראלים, הם הלא הדרכונים חמשת אבל

ישראלי, מרגל הוא פלאטו־שרון שאולי חשבתי ■אחר־כך
 ישראלים דרכונים אז גם אבל כזה. משהו או ש.ב. סוכן :אד
זה. את מפרסמים היו לא הרי מזה וחוץ עוזרים, כך כל י.לא

 המדינה שפשוט לחשוב אלא לי נותר לא שלבסוף כך
 בכל חוקי ממעצר להתחמק פלאטו־שרון למר עוזרת ׳שלי
מבוקש. הוא בהם מדינות מיני

 פלאטד למר סיפקה להבין, אולצתי כך ישראל, מדינת
 שלה, הפנים משרד על-ידי מזוייפים דרכונים חמישה שרון
חלילה. שייעצר מבלי בעולם, חופשי להסתובב שיוכל כדי

 הפנים משרד את פלאטו־שרון של המשותף טיעונם
 מדרכון יותר פלאטו־שרון בידי היה לא שמעולם־מעולם

היטב. ומבוצע מתוכנן היה שהעסק מוכיח רק בר־תוקף אחד
 מדינה היא שלי שהמדינה לדעת לי נחמד ממש וזה

 אירגון אף מביישת היתד. שלא בצודה ומסודרת, מאורגנת
תמשיכו. בחורים, הכבוד, כל ומסודר. מאורגן פשע
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ם המסזתלבי
 ״גבר לתוכנית פעם מדי להאזין נוהג אני חובב כאנתרופולוג

צה״ל. בגלי ואישה״
המשתתפים. לכל משותפים קווים כמה שיש לב שמתי והנה
 סרטים, מוסיקה׳ — דברים מיני כל אוהבים שהם מכריזים כולם
וכר. כלבים, תאטרון,

דבר. שום שונא לא אחד אף
 טובים, סרטים טובה, מוסיקה — טובים דברים רק אוהבים הם

טוב. וכר טובים כלבים טוב, תאטרון
רעים. דברים אוהבים לא הם
 צורתו, ניפחו, — ובעולם בחברה באדם, מתעניינים מאוד הם
 מספר תחביביו, מגוריו, מקום נעליו, מספר עיניו, צבע גובהו,

שלו. הטלפון
 סקס או פוליטיקה כמו בשטויות מתעניינים לא בהחלט הם
שבחיינו. הגסות המילים ושאר

האלו. החבר׳ה בסדר, ממש הם
 הכי המחמאה זוהי מקום״. בכל ״משתלבים שהם זה חשוב והכי

מקום. בכל לעצמם. נותנים שהם גדולה
המש האלו, האנשים בדיוק זה אותי שמפחיד מישהו יש ואם
החברה. של והמשומנים הקטנים הברגים הללו, הנפלאים תלבים

 הכל בסך שהיו הטוענים למיניהם, לאייכמנים לועגים אצלנו
 נאצי באמת היא .0ב־אס.א קטן סמל שכל כאילו קטנים. ברגים
אידיאולוגיה. חדור ואנטישמי מאמין

 בכל ״המשתלבים אלו בדיוק הם למיניהם האייכמנים לא.

למיניהם. האייכמנים הם ״המשתלבים״ — להיפך ואולי מקום״.
 כל אוהבים הם להם. טוב ותמיד מקום בכל משתלבים הם

 בשטויות מתעסקים לא הם דבר. שום שונאים ולא דברים מיני
להם. רע לא פעם ואף

ונחמדים. קטנים ברגים באמת הם

 בחירת היתר. לא 1976 של המדהימה הידיעה
באנצזבה. יונתן מיבצע לא וגם לנשיא קארטר

כותרות. תפסה לא השנה של המדהימה הידיעה
 בעמודים השנה של האחרונים בימיה הופיעה היא

העיתונים. של הפנימיים
במלואה. אותה לקרוא יכולים אתם שמאל מצד
האמרי מהרשות מדענים כמה מבינים? אתם

 החיידקים את הציגו לחימה אמצעי לפיתוח קאית
 בניפלאו־ וסיפרו הממונים הגנרלים בפני החדשים

תיהם.
לראות?״ ״אפשר הגנרלים, אמרו ״יופי״,

 וחתולים ושפנים עכברים והביאו המדענים הלכו
כהלכה. מחוידקים כולם וקופים׳ וכלבים

 על עובד זה איך ״אבל הגנרלים, אמרו ״נהדר״,
?״ אנשים

מבטם. המדענים השפילו ניסינו״, ״לא
ללכת. הגנרלים קמו תנסו!״, ״אז

המדענים. שאלו איפה?״, מה? ״איך?
 ״ברכבות הגנרלים. אמרו רוצים״, שאתם ״איפה

 ביננו״, שיישאר ״אבל הגנרלים. פסקו תחתיות!״,
הגנרלים. הוסיפו

שקראתם. כמו הניסוי, את עשו — וזהו
ש אחרי לעצמי אמרתי באמריקה, היה זה כל
 הכי הארץ לא זה אמריקה אבל הידיעה. את קראתי

 זה הרי לעצמי, ואמרתי הוספתי בעולם, משוגעת
 לא פה עצמי, את שאלתי יש׳ מה פה. גם לקרות יכול
לחימה? אמצעי צריך

 נוסע לא באוטובוס אני לעצמי, סיכמתי זהו,
 סרטים אוכל, לא במסעדות נכנם, לא למוניות יותר,

לדבר. מה בכלל אין רכבות ועל רואה לא
הנוס כל שנגסום שבזמן — לי חסר עוד זה רק

 איזה פתאום יקום איומות ברעידות באוטובוס עים
 זה כלום, זה לדאוג. לא ״חבר׳ה, אותנו וירגיע מדען

לא! הו, ניסוי״. רק
 שאם המדהימה הידיעה במוחי הבזיקה אז אבל

 על זה את יעשו ■הרי בארץ, אי־פעם זה את יעשו
לדאוג. מה בכלל בכלל לי שאין ככה ערבים.

באוטו תיסעו אל — לכם אמרתי רואים, אתם
מחלות. לקבל אפשר ערבים. של בוסים
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 ניסויי
 - לוחמה

 ברכבת
התחתית

 ״יו.פי.״ כתב מאת
בוושינגטון

 שהוא הודה, ארד,״כ צבא
 כמלחמת ניפויים בעבד קיים

 ברכבת־ו־,תחתית בקטריודוגית
 כפאן* ב״פנטגון״, ניו־יודק, שד

אמרי ערים ובחמש פרנצ־פקו
 נערכו והניסויים אחרות, קניות

 בלתי־מזיקים חומרים ״בעזרת
 כי יתכן, זאת שבכל עקרונית,
 היו עלולים מסויימים, בתנאים

אנשים״. לכמה להזיק
 50ה־ בשנות נערכו הניסויים

.60וה־
 כי אמר, ארה״ב צבא דובר

 של שמותו לכך, ראיות שום אין
 של והידבקותם קשיש, אזרח

 וב־ לב במחלות אחרים אנשים
 באותם קשורים דלקת־הריאות,

דמי״. ״ניסויי
טענו, בארה״ב עתונים כמה

מ מת.בתוצאה 75 בן אדם כי
ו אלבאמה ובמדינות הניסויים,
מפ ״בצורה התרבו פלורידה

ו דלקת־הריאות מקריי חידה״
הלב. התקפי

זאת, עם הודה. הצבא דובר
הש שבהם החומרים אחד כי

 מאר־ ״סראטיה בניסויים, תמשו
ל לגרום עלול ״אכן סצנם״,

 מסדימים, אנשים אצל זיהום
ב הפגיעים כאלה אצל בעיקו־
מסויימות״, למחלות מיוחד


