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האור! את לכבות
אש לא הם הערבים. את תאשימו אל רק

 אביהם ישמעאל את גירש אבינו שאברהם מים,
אוקיי פני על הנודדים החולות אל המידברה,

 אחרת, תרבות שבני אשמים, לא הם הנפט. נוס
 במירוצים הערבית הסוסה את מעריצים שאולי

ה הבעירה מנוע את המציאו ובעסקי״הרבעה,
 לא הם נוזלי. פחמימני בדלק המופעל פנימית,
 ארבע, בדיוק הם שניים ועוד ששניים אשמים,

והבי ההיצע שחוק כלומר, מזה, יותר לא אם
הצבעה. בשום הופל לא עוד קוש

כל־ ומתייקר בל־בך יקר הדלק מדוע אבל
כד?

 אשה שאמרה במו השאלה, נשאלת אם או,
:התשובה נושבת גם אז אחת, חכמה

 אדמת פני על פה הזה, בעולם שיש מפני
 יותר שצורבים אנשים מדי יותר בדור-הארץ,

ומוצריו. נפט מדי
 חס חברות״הנפט, על פה להגן רוצה לא אני

 וזה פעם, אף מפסידות לא שהן ברור וחלילה.
 היו שאילו היא, האמת אבל המעטה. בלשון
 נמוכה היתה וצריבת״הדלק אנשים, פחות בעולם
 שחקים, מרקיעים מחיריו היו לא יותר, הרבה

שאומרים. כמו
ה מן מחצבים לייבא יתחיל שהאדם עד

 פני שעל המשאבים כמות תישאר כוכבים,
 (מה הטבע ובלתי-משתנה. קבועה כדור־הארץ

 לא חומר שום ולתמיד: אחת פעם גזר זהז)
 (כמו־שאמרה-האשה־לבעלה- לאיבוד אצלנו ילך

 שום גם אבל שמצא-את־הפאה־שלה־במרק־שלו).
יתרבה. לא חומר

הת כשהם מזה. התרשמו לא וחוה אדם
 לא דבר שום טוב. מכל להם היה לצאת, חילו
 5 מה אבל גן-עזץ! ז לדבר יש מה להם. חסר
 התרבו, רק ולא התרבו, בן אנושי, כחומר הם

 הבל בסך עובדה, מדאיג. באופן התרבו אלא
 עולים, והמחירים — שנים אלפי איזה עברו

 יש כלומר מחסור, יש כלומר שפע, אין כלומר
המשאבים. לכמות ביחס צרכנים מדי יותר

 או הסינים על אלה בלילות ישפיע זה איך
 היו אבל בדיוק, יודע אינני המצרים או ההודים
 ״פרו עושים האלה הכופרים ובטוחים. סמוכים

מנטורי־קרתא. טוב פחות לא ורבו״
 של — לגולגולת שלהם הצריכה כן, אמנם

 פסיק היא — ומוצריו נפט לרבות מיצרך, כל
 נא אבל כמונו. מתקדמים של הצריבה לעומת

 נתונה במות על בנו מתחרים הם :לטעות לא
 הסימנים בל ולפי משאבים, של ובלתי־משתנה

תמותן. לא תחריף, רק הזאת התחרות
 המדעי במינוח (או מערביקוס״ ״הומו :ודוק

 בלי״ שילטון שלט שפעם זה צפונוס״), ״הומו
 אם רב ספק העולם, משאבי בבל כמעט מצרים

 להשתלט ויוקר מחסור של משבר לעת יקום
 המאה של האימפריאליזם נוסח מחדש, עליהם

 יקטין שהוא יותר, הרבה סביר התשע-עשרה.
זעו היא שממילא שלו, הילודה את יותר עוד
 שלילית), היא שבהן ארצות כבר (ויש מה,

(ה דרומוס" ״הומו של החכם למשרת וייהפך
 העמוק התהליך של חלק היא באש״ף הכרה
 אותנו המחייבת ורבו״ ״פרו מצוות וחרף הזה),

הדמו מבחינת והן התורה, מבחינת הן היהודים
 המישפחה שגם להניח סביר הפוליטית, גרפיה

ותלך. תקטן הממוצעת הישראלית
לעשותן מה אז

ו כולל למירשם מצפים לא בוודאי אתם
 אביאו לא אם כלל תופתעו לא כך ואם בדוק,

 (מת. הטבע ירצה אם בכלל. או הפעם לפניכם
 צריך שאולי זה, קיומי לנושא נחזור עוד ז) זה

 (אני הזאת״ ״במדינה מוחות במה להטריד
 ממנו שמשתמע מפני הזה, הביטוי את שונא
 זו ואולי לפחות, אחת חילופית מדינה קיום
 למשל, מאשר, פחות לא חולנית) רגישות סתם

 עצה לי יש בינתיים דרום־לבנון. של הדייסה
החדר!!! מן בצאתכם האור את כבו אחת:

אעשה, מה אבל קצת, יעזור אולי זה לבם
הקודמת! מההעלאה בבר אותו מכבה ואני

על ,ועשית

 גואלת מכאן / מתגלגלת לשון על ועשיתי
:מגואלת ומכאן

שב להם נופלים עצים חוטבים ״באשר
!״ בים

 את שוברים — חביתה עושים ״כאשר
״הביצים !

62 ■י

 סטאליניזמים על חזרה ת ו ד י פ ל אשת
— סביב העם באוזני אלה

 פית־ להיות לא רק שתיזהר !דרשה נאה
! שביב או ביצה אום

פז רימון

יהלומים
! כיהלומים היש ! יהלומים

 להוכיח יבול אני אבל תאמינו, לא אתם
 ממלאכה וביותר זקנתי, וגם הייתי נער זאת.
 !הייתי לוטש״יהלומים וגם — עסקתי אחת
!בקיבוץ איפה. תאמינו לא גם ואתם

 גיבעה על וישבנו ויפים, צעירים כשהיינו בן,
 התעקשו שהבדואים באר־שבע, במיזרח שוממה

 סאלטה) משקל (על קלטה לקראה משום־מה
 ראויה בעקביות עליהם חלקו היהודים ואילו

 דלתה), משקל (על קלטה לה וקראו להערצה,
 חקלאות, ואין טרום־צינור״המים, ימי והימים

 במוחו מבריק רעיון ניצנץ אז או פרנסה, ואין
 נוצצות ״אבנים״ ליטוש תורת ללמדנו :מי של

 אין ובאמת, נקראו. שיהלומים אלה, ומבריקות
 שקית — הנידח לנגב ותובלה תעבורה בעיות
 ואין תמים, לחודש עבודה מספקת קטנה אחת

 במהירות המסתובב גלגל לפני לשבת אלא לך
 ה- מקצועות את לשייף לו ולהניח שיגעונית

״״אבן !
 בגלל לא אבל עבד. לא זה לכם, אגיד מה

 לזה זה בעינינו דמו האלה היהלומים כל שוד.
 חדוות־ בלומר והעניין, עלינו, לא זכוכית, בשברי

 ואולי כך משום אולי מהר. חיש פג היצירה,
ב השיעמום אי-פיצוי (למשל, אחרות מסיבות
ה בעמל ברבה ראינו לא שטרות), של חבילות
 איך או סביבוני-השיוף, פורק, המיפעל ליטוש.

 לא ואם שנמכרו, למי נמכרו להם, קוראים
 בין אי״שם ומסתובבים עומדים הריהם נתבלו

הזה. היום עצם עד ונתניה תל-אביב
 משום ן זאת בל סיפרתי בעצם, למה, אבל

 שקורין בבית אחדים ימים לפני שהיה מעשה
 עשיר־ברעיונות בחור שנכנס בורסת-יהלומים,

 ניסה לא אפילו והוא — עשיר־בממון ויצא
 לבית ן) נכנס (איך לי נכנס !אחת אבן ללטש

 נכנס ושוב שמירתו, על מוצאים שמיליונים
ואב יהלומים מלא לחדר דווקא נכנס!) (איך
 שלף שבאגדות, הנסיכה בבארמון טובות נים

 לבית נכנס אדם אתמהה! (רימון! רימון
 לא כריך, לא ובציקלונו במדינה, ביותר השמור
 כסף, עולה בבר השאר וכל !)רימון אלא תפוח,
 האלה שהיהלומים למי רק לא כסף והרבה
 למשלם־ גם אלא !)והביטוח (רגע, לו חסרים
 מישטרת ממומנת שבבספו הישראלי, המסים
 יש בך המבריקים, מוחותיה שמיטב ישראל,

 היהלומים :אחד לדבר עכשיו מתמסרים לשער,
 בינתיים יקרה ומה קורה מה יודע ומי —

ה האנסים ובשדה השורצים הפורצים ברחוב
!ונסים מנסים
 מלא־ יושבים שבקיבוץ להגיד רוצה לא אני

 מעשי-מירמה. עושים אינם שלעולם כי-עליון
 בארץ ויש קשה, ועובדים עובדים בקיבוץ אבל

 שפועליהם מרהיבים, נהדרים, גדולים, מיפעלים
 עובדים, הם אבל מלאבי-עליון, אינם הם גם

כימיק ומייצרים פלדה, ויוצקים קשה, ועובדים
 לא הם ואולי מוצרים, ואחד אלף ועוד לים,

 כמו מטבע־חוץ•' וברכה במזל למדינה מכניסים
 השמור המיסתורי, בבית שם האלה היהלומים

 כל ועישקות עיסקות הרוחש במדינה, ביותר
 שם, הולך באמת מה יודע והשד היממה שעות
 הפושע נולד לא עוד :עובדה היא עובדה אבל

 וישדוד לסדום ביד רימון עם שיחדור המבריק,
 מטיל-פלדה גבו על יעמיס או אשלג, שק איזה

 פיה האדמה פצתה כאילו וייעלם ב״וולקן״
ובלעתו.
 השמור וחמיסתורי, הגדול בבית שם, אבל

 לסדר מיליונים יש לאנשים שאם במדינה, ביותר
 מ- (חוץ סגור במעגל טלוויזיה חדר בבל להם

מרווי שהם סימן הגדול) השוד בוצע שבו בחדר
 שם אפשרי. זה שם — ובמה במה פי חים

שאמר והוא טבעי. שזה עד אפשרי בל-בך זה
! ביהלומים היש ! יהלומים : תי

במדינה ;
)60 מעמוד (המשך

חיינו. את כאן להגשים לנו ניתן
 לא הצבא מדוע מבינה לא ״אני

הני ואת אותו לשמוע כלל רצה
שמטפ ועדה יש הרי שלו. מוקים

 דתיותן, על שמצהירות בבנות לת
 משתם״ פשוט שחלקן סוד לא וזה

מס אני החוקית מהבחינה טות.
 יודעת ואני צודק, שהצבא כימה
 לצה״ל, מסוכן תקדים יהיה שזה
ה את שיבדקו הזמן הגיע אבל

 של זה כמו למיקרים בקשר חוקים
 רוצה איננו הרי הוא שימעון.

 בכל להיפך. מהצבא, להשתמט
 את תמיד הדגיש לצבא פניותיו

 רק יש הזה במצב לשרת. רצונו
 ממשלת־ישראל, וזוהי אחד, אשם

ו הבינלאומי, החוק את שמפרה
ב לחיות לשימעון מתירה אינה
למצפונו. בהתאם ארצו

לה צריך שהצבא חושבת ״אני
פסי אולי שיכלול מיוחד, גוף קים

 אלה כמו במיקרים שיטפל כולוג,
 תיאורטי באופן הרי שימעון. של

ה עשר את לבלות יכול שימעון
 הצדק אם בכלא, הקרובות שנים

יגי לא הצבאי והצדק שלו האישי
הגיונית.״ לפשרה עו

פנ הזה, האיום את למנוע כדי
 יצחק נשיא־המדינה אל אילדה תה

ב מיכתב לנשיא ״כתבתי נבון.
ספ קורא שהוא שמעתי ספרדית,
״ו בחיוך, מספרת היא רדית,״
 שלי. המישפחה על לו סיפרתי
 שלנו, הדיעות מהן לו הסברתי

 שמתבטאות אנושיות דיעות אותן
 מקווה ואני עשה, ששימעון בצעד
בי השקפותינו. את יכבד שהוא
לרא אותי לקבל מהנשיא קשתי

דיעותינו. את לו להסביר כדי יון,
מת המצב וכאם כאשה ״אולם,

 השלישי והילד קשה, להיות חיל
מ ביקשתי בקרוב. להיוולד עומד

 חנינה. לשימעון שיעניק הנשיא
 ואני הביתה שיחזור רוצה אני

בכלא.״ יישבר הוא שמא מודאגת
 שלא מקווים כרם־שלום בקיבוץ

 שמואל שר־המישפטים, זה יהיה
הזו. החנינה בבקשת שידון תמיר,

תאונות
שד נכות

די>גים,ל1 שישה
 זיכתה 70/<>ס שד גבות

 שוויץ ליאון, את
 ד0ב בפיצויים

לירות מיליון שישה
כ ידוע קזז מנחם עורד־הדין

 נדהמו לכן ורציני. שקול איש
 בתל- בבית־המישפט עורכי־הדין

 מ- מפזז אותו ראו כאשר אביב,
ההיכל. במסדרון שימחה

 היתה כי התברר, אותו, משחקרו
 הוא לשמוח. מאוד טובה סיבה לו

 הגבוהים הסכומים אחד את השיג
 כפיצויים אי־פעם שנקבעו ביותר
מתאונת־דרכים. נכות עבור

 24 בן היה שוורץ, ליאון מרשו,
 ומבלי אופנועו על רכב כאשר
 שהיתה מכונית בו פגעה משים
 ליאון ארזי. אברהם בידי נהוגה
 ובזרועו בידו קשה פגיעה נפגע

 חודשים לבית־החולים. •ונלקח
הפצו בזרוע הטיפול נמשך רבים

 תמימות, שנתיים אחרי ורק עה,
 כי הרופאים, החליטו ,1974 בשנת
 יותר, לו להועיל יכולים אינם

.7070 בשיעור נכות לו וקבעו
 בוגר ליאון היה התאונה לפני
 בריא בחור מובחרת, צבאית יחידה
 כאשר ברזלן. היה ומיקצועו וחזק,
וה במיקצועו, לעבוד הפסיק נפגע

 לעולם כי לו, הסבירו גם רופאים
 במיקצע לעבודה לשוב יוכל לא
נמו היתד. שהשכלתו מאחר זה.
 אחרת, עבודה כל מצא לא כה

ב־ המישפט לסיום ועד התאונה,

 שנת ,1972 מאז השנים ובמשך
 התפרנס הוא כלל. עבד לא 1980

 מהביטוח שקיבל זעירה מקיצבה
 אשר הנכות, חוק לפי הלאומי,

 לחצי הגיעה השנים שמונה במשך
 נשא לא גם הוא לירות. מיליון

 מאז, מישפחה הקים ולא אשה
קשים. וכאבים יסורים ועבר

 הנכות, אחוז לו נקבע כאשר
 קזז עורך־הדין הגיש ,1974 בשנת

ו הנהג נגד ליאון, בשם תביעה
ביט אשר הדר הביטוח חברת נגד
להסכמה, הגיעו הצדדים אותו. חה

טייטלכאום אילדה
האשמה היא ממשלת־ישראל

רש היה ליאון שגם העובדה לגבי
 נהג לא הוא התאונה. בעת לן

 במרכז כמעט אלא הנכון, בנתיב
 תרומת אחוז נקבע לכן הכביש.

.2570ל" שלו הרשלנות
ב התבטאה ארזי של רשלנותו

 שמסתיים מכביש הגיח שהוא כך
 ובכך שעצר, מבלי עצור בשלט

התאונה. את גרם
 סך על היתה הנזיקין תביעת

 החישוב לירות. מיליון תשעה של
 מגיל ההשתכרות הפסד את כלל

 הרגיל המועד ,65 לגיל ועד 24
בי לכך נוסף לגימלאות. ליציאה

 יותר לקוחו עבור הסניגור קש
 על כפיצוי לירות מיליון מחצי
הו וכן לו. שנגרמו והכאב הסבל
 בתוספת הרפואיים הטיפולים צאות

והצמדה. ריבית
ממם־הכנסה. חוששים

 היה בתביעה ביותר הקשה החלק
עצמ ברזלן משתכר כמה להוכיח

הת הם אך עדים, חיפש קזז אי.
לע מעוניין היה לא איש חמקו.

 ולהצהיר העדים דוכן על לות
 מרוויח הוא כמה ועדה עם קבל

 של עינו כי ידוע, שהרי בחודש,
ב־ אבל תמיד. פקוחה מס־הכנסה

)64 בעמוד (המשך
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