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□ החוקי□ ם נשאר■□ האבסורד״ פ ק תו מפני ־ ב
מהם משוחררים שגמגם שהמחוקקים

לחוק החש
 בבנק חשבונות החזיקה רכין אה ך*
 פעם מדי לקפוץ שתוכל כדי אמריקאי /

 בבוטיק שימלח לעצמה לקנות לחו״ל,
ולילדיה. לידידיה מתנזת לרכוש אופנתי,
אמרי בבנקים חשבונות מחזיק אבן אבא
 עסקיו. את בעזרתם לנהל כדי קאיים׳

 האלה החשבונות בכספי מממן הוא לדבריו,
 לקיים כדי ועוזריו, חוקריו מזכירותיה את

אופ היסטורית לכתיבה בית־חדושת מעין
נתית.

 בכספים מימן אבן אבא כי להניח מותר
 ולדורף־ במלזן שהיותיו את גם אלה

 ארוחות העולם, ברחבי מסעותיו אסטוריו/
 ודמי- לאשתו ■שמלות מתאימות, במיסעדות

לבנו. קיום
 הפליליים בצדדים כאן לעסוק רוצה איני

 רוצה הייתי כאלה. מעשים של המוסריים או
 לגמרי אחר לצד תשומת־הלב את להפנות

העניין. של
הפוליטי־חכרתי. הצד
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 מקבל לחו״ל, היוצא ישראלי, זרח

 אינו הסכום דולארים. 450 של הקצבה
בחו״ל. שהותו לאורך בהתאם משתנה

ן בימינו דולארים 450 הם מה
ל או לפאריס היוצא ישראלי
מו עיסקיות למטרות וושינגטון

ליום. דולר כמאה כיום ציא
 שאינו בבית־מלון חדר כולל זה סכום

 באב- ירוד. הכי לא גם אך מפואר, הכי
 קטן בסכום להסתדר אפשר סגיית־נוער

יותר.
 שניים או אחד ידיד האיש מזמין אם

 ונע חשבונו, על במיסעדה, לארהחת־ערב
 בעייה כל לו אין במוניות, היום במשך
 אחת על דולר. 100 של סכום לאותו להגיע

 לעצמו עניבה גם קונה הוא אם וכמה כמה
לאשתו. ותיק-עור

 בליוויית לחו״ל יוצא ישראלי אותו אם
 ברמת־מחייה ומסתפק ילדיו, ושני אשתו
 דולאר ממאה יותר יוציא הוא שם, נמוכה

 כמו זולה־יחסית׳ בארץ־תיירות גם ליום
•!11 •)*וי! יוון. ה גאתה האחרונות כשנים כי

 המחירים העולם. ככל אינפלציה
 השתנו ואמריקה אירופה ככירות

הכר. ללא
ל עדיין אפשר מאורגן קבוצתי במסע

 נמוכים- במחירים בחו״ל ימים כמה בלות
 לסדר כדי לחדל היוצא לאדם אך יחסית

כזאת. אפשרות אין כל־שהם, עניינים
רבכות מוזר: מצב נוצר כף

 ל־ שנה מדי יוצאים ישראלים
המס הקצכה ככיסם כשיש חו״ל,
חוז הם וחצי. ימים לאדכעה פיקה
 חודש חודש, שכועיים, אחרי רים

 מתנות מלאות ומזוודותיהם וחצי
ורכישות.

 הישראלי הפלא זהו ישראל, פלאי מכל
ביותר. הגדול
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? בחו״ל כזה ישראלי מסתדר יך

£  פרוטקציוגר — שליח־ציבור הוא אם \
בממ כלשהו בתפקיד ש-שובץ מיפלגתי

 — במיפלגה בהםתדרות, בסוכנות, שלה,
משלם. ישראל עם בעיות. אין

מתפ אחד כי לומר ניתן אכן,
כ עפ-ישראל של העיקריים קידיו

נסיעו את לממן הוא זו תקופה
 זו נודדת להקה של לחו״ד תיהם

ציכוריים. טפילים של
 בחו״ל, ידידים או קרובים לאיש יש אם

 דמי-ביס, לו ולתת אותו לארח המוכנים
ובאמ באירופה אדם כל הבעייה. נפתרה
 מישראל, ידיד או קרוב אליו שבא ריקה,
 הקבצנים, מארץ קבצן לפניו כי יודע
 את ולכסות ארוחותיו עבור לשלם שיש

ערוותו.
 מקבל שאינו ישראלי עושה מה אך

חשבון על חי שאינו מייוחדת, הקצבה

 קרוב בחדל לו אין ושגם היהודי העם
 שפיר? כלכלי במצב ידיד או

 שהורים. דולארים קונה הוא
 הכסף. את מבריח הוא
 אחרת. או זו בצורה החוק את מפר הוא

ברירה. כל לו אין
■ ■ ■

 נפוצה, הקומוניסטיות מדינות 4ך
 הבאה: הבדיחה המחסור, בימי ^

 לקדון-רבבת, מוכס פורץ בתחנת־גבול
 :מאיים בקול ותובע נוסע לפני מתייצג:

חמאה?״ לך ״יש
 ״ל-א! בבהלה: מגמגם הנפחד הנוסע
!״ל-ל-לא

בעינו קורץ לעברו, מתכופף המוכס

?״ חמאה לקנות רוצה ״אתה :באוזנו ולוחש
זה. למוכס כולה דומה מדינת־ישראל

ה וזאת נ י בדיחה. א
 במקל- האזרח על מאיימת המדינה
 אותו אוסרת היא החוק. של החובלים

 כמה להבריח מנסה הוא אם בנמל־התעופה,
 ושולחת בכליו חיפוש עורכת היא דולארים.

בקלקלתו. הנתפס ד,מיסכן את לכלא
 ומוכרת בעיניה לו קורצת גם היא אבל

המדינה, מקופת שחורים, דולארים לו
 אותו מכריחה היא ליליינבלום. ברחוב
 להבריח אותו מעודדת היא החוק. את להפר

 להיתפס סיכוייך :לו אומרת היא דולארים.
לנסות. לך כדאי קלושים,
 יודעת הממשלה המציאות. זוהי
 והכד אותה. יודע אזרח כל אותה.

אותה. סובלים
מט לשאלה שהתשובה יתכן

 כחשכונות־הכג- טמונה זו רידה
 אכן רכין, מישפחות של קים

ושות׳.
■! ■! 1■

להם- צריכה רבין לאה היתה ידו
|  דולארים, 450ב- בחו״ל בביקוריה תפק \
 בעלה, באוזני כך על *מתלוננת היתר. היא

 לשנות משתדל שהיה יתכן ראש־הממשלה.
החוק. את

 על לוותר צריך אבן אבא היה אילו
 ולהסתפק ולדורף־אסטוריה, במלון ■שהותו

 — בברוקלין נידח בחור ירוד בפנסיון
בממשלה הבעייה את מעורר היה הוא

 מיפלגת־ צמרת בקרב או בה, חבר שהיה
 לא אכן ואבא רכין לאה אולםהעבודה.

הי■ לא היא לכעייה. מודעים היו

 היותר לכל שלהם. בעייתם תה
 משעמם כמאמר עליה קראו הם

כעיתון.
הצרה. וזוהי

אבסור חוקים קיימים כישראל
המחו כד שכימעט מפני דיים,
מהם. משוחררים כמדינה קקים

 מיש- שערורייה כמדינה נוצרה
 המנהלים שהאנשים מפני פטית,

 למיסגרת מחוץ חיים המדינה את
והמישפט. החוק
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 חריגים. אינם אבן ואבא רבין אה ■י)
 חברתית־פוליטית. לשיכבה שייכים הם /
ב־ המקובלות הנורמות על־פי חיים הם

 ששכניהם דבר עשו לא הם זו. שיכבה
 וברמת־אביב בהרצליה־פיתוח וידידיהם

יום־יום. אותו עושים אינם
היוש אנשים דשני דומים הם

 והנת■ וחשוך, גדול כאולם בים
 זרקור. של כאלומה לפתע פסים

 אך כילכד. אותם מאיר הזרקור
 היה כאולם, האורות הודלקו אילו

אלפים. שד קהל סביבם מתגלה
זו? שיכבה מורכבת ממי

 ושיגשגה שגדלה השיכבה זוהי
 פינחס של המפורסמת כ״שיטה״

כצו זאת לנסח גם אפשר ספיר.
 אשר השיככה זוהי :הפוכה רה

ספיר. שיטת את וקיימה יצרה
והמחו השרים רוב זו לשיכבה שייכים

 המיפלגות; וראשי הכנסת חברי ,קקים
 הסוכנות, הממשלה, של הפקידות צמרת

 החברות מנהלי והעיריות; ההסתדרות
צי ראשי הגדולים; הציבוריים והשרותים

 — וכמובן והעיתונאים; האקדמאים בור
 האפור השחור, ה״פרטי״, המשק ראשי

והלבן.
״המימסד״. ראשי :כקיצור

ה ברצינות מעולם בדק לא איש מ  כ
 מגיע, המיספר זה. בציבור נכללות נפשות

 לכמה ואולי אלפים, להרבה בוודאי,
 באמות־ הסתם, מן תלוי, החשבון רבבות.
 בשתי זה במחנה העומדים יש המידה.

 ויש אחת, רגל בו שתקעו יש רגליהם,
הבוהן. בקצה רק בו הנוגעים

 הוא זה ציבור המאחד הדבר
עי זידזוד המדינה: לחוק יחסם
לאי.

עוד נוקבת בצורה לומר שניתן יתכן

 למעמד העיקרי סימן־ההשתייכות יותר:
 הבל- אות־החסינות הוא בישראל העליון

החוק. מקיום אותו הפוטר תי־נראה,
 סמל* זהו משאת־הנפש. זוהי

המוע העיקרי הפרס זהו המעמד.
כסו שטיפס ש״הגיע״, לאיש נק
 ושהצ־ החכרתי־כדכלי־מדיני לם

אנשי-הסגודה. כחירי-העם, אל טרף
■: 1■ 1■

לישראל, המייוחדת תופעה זו ין
 ובכל מקום בכל הנוכחי. בעידן ^

בו ישן, מישטר מסתאב כאשר תקופה,
המא מנוונת, אצולה של זו תופעה לטת
 זה — ״המדינה כי הכנות בכל מינה

אנחנו.״
עצ את רואה אינה שוב כזאת אצולה

אי דוגמה מראה בראש, שהולכת כמי מה
 בימי עצמית והקרבה התמסרות של שית

ה מאווירת נהנית היא ושלום. מילחמה
 כי מאמינה היא וההפקרות. התפרקות

לח לה״ ״מגיע וכי לה, שייכת המדינה
תכונו בזכות מופלגת, ברמת-מחייה יות
הנשגבות. וזכויותיה תיה

 מעל קיימת שהיא מאליו מוכן
 מכשיר הוא החוק שהרי לחוק,

 פשוטי־העם, עד לפקח כדי הדרוש
וחסרי־העדנה. הנכערים־מדעת

 אצולה ומתנוונת מתפתחת כלל בדרך
 המייוחדשל ההישג שנים. במרוצת כזאת

 הצליחה שהיא בכך הוא מדינת־ישראל
 ומגוונת מושחתת טפילית, אצולה לייצר

בלבד. אחד דור תוך
כ מהירות שד אולימפי שיא

האנושית. היסטוריה
1■ ■ ! 1■

אצו- של השחורים העסקים יכ **
— הגדולות בפרשות נתגלה זו לה

רוזנבוים. טיבור צור, מיכאל ידלין, אשר
מעי מעמד של אופיו על אכל

ה״קטנות״. התופעות דווקא דים
 שו־ בליוויית בעולם מסתובב דיין משה

 גורף בעודו המדינה, על־חשבון מר־ראש,
 הרצאות. עבור סכומי־עתק הפרטי לכיסו

 מיסחר כמובן, הן, עצמן אלה הרצאות
המדינה. על־חשבון שרכש ובמעמד בשם

 מפירסום מיליונים שצבר ידין, ייגאל
 על־חשבון שבוצעו חפירות של מימצאים
 של לחוקי־המטבע כפוף אינו הציבור,
 יותר. פשוטים אנשים על החלים המדינה,

, לצרכיו. אותם מתאים הוא
 אחרים ורבים מאיר גולדה אבן, אבא
 בתוקף אליהם שהגיע המידע את לוקחים

ב אותו מכנסים הממלכתיים, תפקידיהם
ב העולם ברחבי אותו ומוכרים ספרים

לירות. מיליוני
 כאלה דוגמות להכיא אפשר

 שלהן המשותף המכנה למאות.
 — המעמד של כנורמות מתכטא

 לחוק, היחס הציכור, לרכוש היחס
המעמד. של דפריווילגיות היחס

 המיס־ בין הבדל כל אין זו מבחינה
 האצילים אותם השונות. הפוליטיות לגות

שיב לשינוי מתכוונים ״שינוי״ התובעים
 ביתר המעמד של זכויות־היתר את טיח

 זרועות־השילטון הפעלת על־ידי יעילות,
חזקה״. ב״יד וסדר״ ״חוק השכנת לשם

 הזה המעמד מבני לתבוע הוא אבסורד
 כל את ההופכים אבסורדיים, חוקים לבטל

 שהרי בפועל. או בכוח לפושעים האזרחים
האצולה. על חלים אינם אלה חוקים

 את לחסל מהם לצפות הוא אבסורד
ה השחור, ההון של המיליארדים עשרות

 ובחשבונות־בנק במדינה מתגלגלים
 השחור ההון רוב כי — בחו״ל סמויים

זו. לאצולה שייך הזה
כ להם, להאמין הוא אכסורד

 היתה לא לשינוי. מטיפים שהם
 ששינתה כהיסטוריה אצולה עוד

 המעניקה השיטה את מרצונה
זכויות-יתר. להם

 הוא השונות הפרשות של הפלילי הצד
 להתפטר. מישהו נאלץ ושם פה מישני.

 כשעיר* לכלא, מישהו נשלח ושם פה
חבריו. את להציל כדי לעזאזל,
 שיככה כארץ קיימת עוד כל
 ישתנה לא לחוק, מחוץ החיה
דכר.


