
ממאדים איש / שרת

פיל של ר
 שועט הוא אבל זאת, יודע אינו עדיין אפשר גור מרדכי

 יגורי אטף להיות שתוליכו נדרך — חזור ללא כנראה — באון
 ובן־תרבות בר־דעת שכל פוליטי, קין מין העבודה, מפלגת של

ממנו. וירחק נפשו ישמור
 לאביו הילד אמר — טועה אתה ואם טועה. שאני או
 נצרות. אנחנו אז — אלוהים יש אם שאלתו על בשלילה שהשיב

 שטור- ,ואפשר אפשר הבלתי־מוגבלות האפשרויות בארץ שהרי
 להפוך כדי אמצעי־התיקשורת, ברחבי המשתולל הפוליטי הבר

 בהטיית המוכרע לדבר בצה״ל בכיר־שבבכיר מינוי של שאלה
 מין של רושם יעשה רק לא קירקס, אספסוף על־ידי אגודל

 שדווקא ואפשר, אפשר שמים. לשם הנלחם קדוש־מעונה
 להיות מתייעד הוא (וכי הממשלה ראש יהיה הוא זה מכוח
אחת). מפעם יותר כמדומה, הצהיר, כבר ממשלתנו ראש

 שנהג כפי אפיים, אחת מנה לו להשיב ולא להתאפק קשה
 הלא התרבותי, העידון אנין הוא אף אחר, מיועד ראש־ממשלה

 ראוי מבקשים, אנו מופת שאם אלא וייצמן• עזר מיודענו הוא
 וחדל־קצינים מופרע אותו טל, ישראל אחד, אצל לחפשו לנו

 לשקילת אגלוש לא כאן אף השצף־קצף. יצא שעליו בלתי״מאוזן,
שצריך במקום שתיקה במופת: ואסתפק ומעלות מיגרעות
לשתוק.
 של תפארתם תחיה לא בפומבי, שותק טל ישראל אם אבל

 כן, כי הנה השחיטה. על השתיקה על ואלון פרס ה״ה
 שני מהירהורי ברורים הדים הגיעו לא הפחות, לכל לאוזני,

 בריונות אותה של דינה מה הממשלה, לראשות הללו המיועדינו
 לא ברל !העבודה ״העבודה״. לצמרת עמיתם שהפגין גנרלית

המוסרי־תרבותי. לסדר־היום זה על עובר היה
חשים, אלון הח׳ וגם פרס הח׳ שגם בטוחני לביני, ביני

 לעת אך מיאוס, מחמת מוקצה גור מרדכי שהציג החזיון כי
 שמא ראשון, להוקיעו מהם אחד כל בוודאי מתיירא כזאת
 נעשה: כבר הנזק כך, או כך וקצף. בזיון וכדי היריב, עם יחבור

 את ורואים שומעים הרכים, ישראל ילדי ובעיקר הציבור,
יאה. וכך נאה וכך עולם של דרכו זו כי ולומדים הקולות,
 מסקנה תוסק לא מדוע יאה, כך שאם שאמרתי, והוא
 וידע ״העבודה״, בראש לאלתר גור מרדכי ויעמוד הגיונית,

 ובן־תרבות וסייפא ספרא מרדכי :עסק לנו יש מי עם העם
 לשון שיחרוץ ומי מזה, וגן־תרבות וסייפא ספרא ועזר מזה,

 השילטון, בשרביט יזכה הקירקס אספסוף מול יותר ארוכה
 פרס, לי ״מה :הללויה חדשה, שירה ״העבודה״ ברחבי ותושר

בחלון!״ גור נשקף עת אלון, מה
 לפנינו שהציג הניאנדרטלי החזיון מול :אבוש ולא אודה
 בשעתו. המעגל כחוני עצמי את חשתי גור, מרדכי המתייעד

 ה״חונית״. החוויה לצורך הרבה להזדקן צריך היה חוני בימי
 לנו, הנשקפת ה״גורית״ החזות נוכח השמונים, עשור סף על

 מין לא אם ממאדים״, ״איש מהו ובעצם, צורך. אין כבר
מעגל! חוני

להימנ יש חשובות סיבות שתי השם״. ״למען במונח משימוש
:זאת עות

 דבר של פירושו השם״, ״למען אומר רציני אדם כאשר •
 רבים בעיני רציני מוחזק שאתה ומאחר הקיצין״, כל ״כלו

 ובוודאי ובוודאי לה, מחוצה גם אלא בארץ, רק לא וטובים
 האם עולם, ברחבי המודיעין שירותי של המחקר אגפי בכל
 למיניהם, הדוחות מסקנות היו מה לעצמך חשבון דין נתת

 !בכנסת שלך האחרונה השם״ ״למען הופעת את שסיכמו
תגיד. אל תתאפק. אבל שתחפוץ, כמה השם״ ״למען תחשוב

• בקבי תפלה. אמונה אינו לא־תישא־שם־אלוהיך־לשוא י
 לעשות צריך אדם ברגיל, עמוקה. חיים חוכמת טמונה הזאת עה

 המצב זה עצמה. למען לעשות צריכה וקבוצה עצמו, למען
 חריגים למיקרי־מצוקה להשאיר צריך ״השם״ את הבריא.

 שכוח- עד על־טבעיים, כוחות על יהבנו נשליך אחרת שבחריגים,
 חריגים, במיקרי־מצוקה אפילו כן, על יתר יתנוון. שלנו החיות
 לקרוא ראוי אם פעמיים לחשוב צריך צוואר, על מונחת כשחרב
 ישראל (תולדות מיד יופע לא הוא אם יהיה מה שכן ל״שם״,
ז זה) בתחום לא־מעודדות דוגמאות למכביר שופעות

 בדרגה השם״ ״למען נשק את להעמיד צריך מאיר, לדעתי,
 — קיים שהוא חושדים או יודעים כולם אטומי. נשק עם אחת
 גרעיני נשק תפעיל אם :הבדל יש (כמובן, !מלהפעיל חס אבל
 השם״ ״למען את תפעיל אם ;מאיתנו ייוותר לא דבר שום אולי

מ״השם״). ייוותר לא דבר שום אולי —
 ועל ימין על הרעיף כראש־ממשלה דרכו שבתחילת בגין,

 ה״עזרה״ שאת הבין, הוא מזה. חדל השם״, ״בעזרת שמאל
 ביותר הגרוע החירום למיקרה ורק אך להניח צריך הוא הזאת
 הוא גם דולצין לו). והסביר הבין מישהו הבין, לא הוא {ואם
 מהרה עד שמים״. וב״רחמי ב״חסדי״ לצרכיו להשתמש ניסה

 ובלית חסדים, אותם על תפארתנו תהיה שלא לו, נתחוור
 שזה ככל הליברלית; המיפלגה קבי על מדדה הוא ברירה
משהו״שבמשהו. לפחות זה מצער,

 את הנאמן, עבדך אני, בזה. תם מיכתבי יקירי, כן, כי הנה
האלוהים. לך ויעזור יכולתי, כמיטב עשיתי שלי

שלך,
)—( : לידיעה העתק

 בגין מ.
דולצין א•

בגב - סכין מחלקת
שנרצח - סביר -

דחופה הודעה ^
!ישראל אזרחי

 להודיע מתכבדים אנו והריסון הבלימה מדיניות במיסגרת
 בלשון (״זנות״ בתשלום לשירותי״מין שנזקק מי לכל בזה

 שברחוב כוכבים) (שלושה ״שושנה״ מלון את סגרנו כי התנ״ך),
״הילטון״. מלון מול הירקון,
 בגן דורש לכל הנ״ל השירותים יינתנו חדשה הודעה עד

 רשאים המעוניינים בהרבה. מוזלים במחירים שממול, הציבורי
 על־ידי בתשלום כה עד להם שסופק הציוד את עימם להביא
 על _ ועוד) מים צפחת כלי־מיטה, בורית, (אלונטית, המלון

 הברכה גשמי נוכח במע״מ• יחוייבו ולא הפרטי, חשבונם
 להמליץ מישרד־הבריאות מטעם נתבקשנו זו בתקופה היורדים

 המביאים (!)אברזין ביריעת גם להצטייד המעוניינים לפני
 הידיים. את לרחוץ גם מתבקשים מזונות מיני אתם

רב, בכבוד /
 מישטרת־ישראל הבושת, מחלקת

 ממשלת־ישראל מישרד־הפנים,
והבריאות) האוצר מישרדי עם (בשיתוף

,העיוור הנהג ^
 קברו גם הכביש על הכורה / כעברי הנוהג על ועשיתי

:קברי גם
ינהגון, כעיוורים / העברים הנהגים

הגון, או נדיב־לב / זהיר בם תמצא לא
פנייה, צומת, בכל / חיי על אהמר

!חניה מקום רק / יותירו לו :אתפלל

| | לעמית מכתב |
יקר, מאיר
 לעבר הכנסת של בחללה שקרא כמי בעיתונות מדווח אתה

!״משהו עשו השם, ״למען : הממשלה
 על צאצאינו. ולמען למעננו כל שקודם בזה אינו העניין

 בזה, הוא העניין לך. לכתוב עצמי את מטריח הייתי לא זה
 מד״ש שחוץ חכם תלמיד כמוך, שיעור־קומה בעל שאדם

להיזהר צריך לעילא, מודיעין איש גם ומה בגדו, דש על רבב אין

 מהבית הנערה של הבריחה כי מציינת, המחקר ״מחברת
ההתדר תהליך לתחילת הברורות האינדיקציות אחת היא

 24.12.79 אחרונות״, ב״ידיעות כתבה מתוך (ציטוט דרות״.
מצוקה). נערות על מחקר על

אנטי־פסוקו
 מים״ השקהו צמא ואם לחם האכילוהו שונאך רעב ״אם

).21 כ״ה (משלי,
 משתבח הייתי ימי כל :פסוקא ברבי פסיקא רבי אמר

 מלות תשע עוד כולה הקדושה בתורתנו לך שאין פסוק, באותו
 שבעים אצל שהלכתי חיי, מהו. צלם־אנוש לאדם שמלמדות

 ולא נתייגעתי יגיעות ותרבה וביקשתי, ושאלתי ולשון, אומה
!קצהו אפס מצאתי

קילוסין, בדברי תקצר שמא :הנגיד נוגדן רבי לו אמר
!לך כוונה מאחורי שכוונה בך אני מכיר שהרי

 עיר, של לשוקה שיצאתי מעשה בני• קלוע, היטב :לו אמר
 בנובמבר 20 היום ואותו היום, אותו של ״מעריב״ עתון וקניתי

 עניין אותו שהיה לחיפושים, נצטרכתי ולא היה, למניינם
:לשונו וזה גליון, של בראשו מתנוסס

 להם סימנו בהם. נפגע שלא כדי בידיים נופפו ״...הם
לעלות. כוח היה לא למחבלים לספינה. להתקרב

 אחר־כך למעלה. אותם ומשכנו חבל להם זרקנו
בתחתונים. ולבוש 17 כבן היה אחד אותם. קשרנו
 רעדו הם מנומרים• במכנסיים לבוש ,25 כבן השני

 הבאנו וקפה. שמיכה ביקשו מפחד. גם אולי מקור,
לא.״ קפה שמיכה, לאם

 ביקש מחבל שאותו שימחה, של גדולה זעקה זעקתי מייד
 ובילבד יקוש, בפח ולהפילו מישראל אדם בנסיון להעמיד

 ואילו תורה, דבר מהם שנשתכח בנינו על להלעיז בידו שיהיה
 ״והשקהו בתורתנו כתוב לא שהרי ובקיאים, חריפים בנינו

 בעל-מזימות אותו ביקש ואילו מים״, ״והשקהו אלא קפה״
1 לשימצה לעשותנו לו אפשר היה כלום מקבל, והיה מים,

החדשות. את תשמעו מייד

,לב .,לב #
 לברודוויי, שיין לא לבי ואם לברודוויי, שייך לא לבי
 לבי אבל לברודוויי״, שייך ל״לבי שייך הוא שאין בוודאי
 שיין לברודוויי״ שיין ו״לבי לכסף, שיין שלבו שמי לי, אומר

לו. שיין שלא ברודוויי, של מלבה ויישמר שייזהר לו,

במדינה
טרה ש מי

ב חבי ת ת :ה להיו
בלונה ואשם

 גניש שימעון זופה בפסה רק
 עצמו מצא והשבוע מרצח;

נוסף מרצח נאשם
 היתד, גניש שימעון של בביתו ד,שימחה

 השמנמונת אמו שעבר. הפסח בחג כפולה
 לביתה. הבאים כל את ברכה ומלאת־החייס

 מלאה היתד, בנתניה בשיכון הצנועה הדירה
 ענק ויסקי ובקבוק ומיכתבי־ברכה, פרחים

השולחן. על עמד
 האם, אז אמרה בשמים,״ אלוהים ״יש

שלי.״ הבן את זיכה ״והוא גניש, טוני
 היה שלמד, שנה אמא. של המטעמים

ש ועדש אלי רצח באשמת עצור גניש
ליבו את פילח כאשר בנתניה סוסו על רכב

גניש נאשם
בכלא ויטמינים אין

 רעולי־פנים אנשים על־ידי שנורה כדור
 וגבריאל גניש שעברה. במכונית שישבו
 שנה ובמשך למיקרה, סמוך נעצרו ארביב
ו מסובך מישפט נגדם התנהל תמימה
 השופטים זיכו הפסח לחג סמוך מרתק.

מ לשחררם וציוו כליל, הנאשמים את
 רק נתנו הנימוקים שאת למרות מעצרם,

כך. אחר
 אירע ובנתניה מאז, שנה עברה טרם

 בלה וחברתו דיין מנחם מסעיר. רצח עוד
אח שבועות אחרי בשנתם. נרצחו תורג׳מן

 ד,מיש־ השבוע עצרה מעצרי־סרק של דים
ברצח. כחשוד גניש, שימעון את גם טרה

 1 בית־ על גניש של העיקרית תלונתו
 מכיל אינו שם האוכל כי היתה, הסוהר

טוב. יותר מבשלת אמו וכי ויטמינים, די

הגדול ־11371 ר.
 התגלו הסמים לווייתני

 והפצצה סדגי־רקק,
מנוסח כבלון — המישטרתית

ה בשבועות נתפשו סמים סוחרי 250
 היחידה של מיוחדים במיבצעים אחרונים
 פירסמו העיתונים המישטרה. של המרכזית

 הראשיים, בעמודים כך על הידיעות את
ש כפי אך עיניים, מרעישות בכותרות

וב בבתי-המישפט יותר מאוחר התברר
 התמונה הארץ, ברחבי המישטרה תחנות

לצייר. המישטדה שטרחה מכפי שונה היתד,
 על־ידי שנתפשו האנשים רוב למעשה,
 עיסקה שביצעו קטינים, היו המישטרה

 להם היו ושלא בסמים סחר של אחת
ה מ״סוחרי גדול חלק קודמות. הרשעות

 בתחנות כבר שוחררו המסוכנים״ סמים
 כתב־אישום. נגדם שהוגש בלי המישטרה,

 עד השלום, שופטי על־ידי שוחררו אחדים
האישום. כתב להגשת
 כמה להן לשוטר. אצבעות שתי
:דוגמות

 בית- החליט השבוע השלישי ביום •1
 יצחק את לשחרר ברמלה השלום מישפט

 אחרים, עם יחד מכר, כי החשוד עופר,
 ה־ מישטרה. לאיש חשיש אצבעות שתי

 תום עד אותו לעצור ביקשה מישטרה
)65 בעמוד (המשך

2209 הזה העולם


