
חנן שלם כשעם ת  שמקבל הטוב, הבוקר על מ
סל ארצה אפיים ונופל מערבונית סנוקרת חו מ  וחצי, כ

ם אבל ם פתאו  ומכופלת כפולה סנוקרת ומחזיר ק
 ההצגה על לחזור מנת על אותו, ומדביר הרע ליריבו
 מוכרח פשוט הוא הסרט, לאורן ושוב שוב הזאת
אופטימי. להיות

 מוכה זאת, ובכל יותר, מפוכחים היהודים אנחנו
ם מוכרח אני דבר, שום יעזור שלא הרגשתי וחבול,  לקו

ם להתאזר, רגלי, על  על לשלח ביקורת חיצי ובמקו
ת פעם ולו סביבותי ח  היות חיובית. הקרנה איזו א
מר גמר המדינה שמבקר בעיתון וקראתי  לייאשני או

 מצבנו של אחרון בקש גבי את כליל 'לשבור לגמרי,
ת לאחוז החלטתי הכלכלי,  ברחתי בקרניו, השור א
ם ואצתי עבודתי בחדר ממושבי  לשיחה שאצתי, למקו
ארן חדר על השולט התעשיין, ידידי עם גורלית  מו

ארן לשולחן מעבר  סבי־ מנהלים כורסת גבי מעל מו
בונית.

 קפה, להשקותנו הספיקה לא החביבה המזכירה
 אולי אתה !בדוי) (שם ״אחיתופל :פו יריתי וכבר

תן מיניתי אני אבל עדיין, יודע לא  שר היום או
 כדי תעשה אתה ומה !מוצא יש אמור, !האוצר

!דבר ן הזה המוצא אל שנגיע
 בקיבוץ, וריבה תה ששתינו ימים והזכיר דיבר, והוא

 ישר ניגש כן ואחר חזון, שהיה מפני מאושרים והיינו
תה ואם בארץ, כסף יש !״אדוני :ואמר לעניין  א

הווי את ותראה ישראל ברחבי וטייל סע מאמין, לא
ת ועוד ועוד המכוניות, ושפע לות,  שאינן מאלה הוכחו

ת,  מסו״ קבוצה איזו פעם שבכל לן, אומר ואני מוסתרו
הנית יימת  הייצור פועלי !מה אבל הזה, הכסף מן נ

ם אז הזאת. הקבוצה היו לא פעם אף  בשלוש״ נחליט א
 הדברים הם והייצוא שהייצור הבאות, השנים חמש־עשר

 ילך שישנו, שהכסף, נעשה שבחיינו, חשובים הכי הכי
 הרבה יקבלו שהם נעשה !הייצור לפועלי הללו בשנים

ם וילות, יבנו והם כסף. המון כסף, ה  במכוניות יסעו ו
 לחו״ל יטעו והם צבעוניות, טלוויזיות יקנו והם חדשות,

 ביום, יעבדו הם אז י מה אבל — עוד מה יודע והשד
קו לא והמכונות לילה, במישמרות ויעבדו  לזמזם, יפסי

 — כסף הרבה הרבה להשתכר שירצו אנשים, מיני וכל
ה !לעבוד לעבוד. ילכו ת ?״ שומע א

מוצא, יש שהנה אושר, מרוב שמעתי. לא אני אבל
 חיובי, משהו לעשות וצרין לשנות, ואפשר פתרון, ויש

טוב. ויהיה
 שאם לו והבטחתי ותודה, שלום לו אמרתי ואז
 שלו, הפתרון ליישום ארכימדית נקודת־מישען אמצא
צחק. והוא לו. אודיע

•דע הוא עברית ^
 שמעת י שלו מאיר של התוכנית את אמש ראית

 של מטר י שלן האבא על שלו יצחק אמר מה אמש
 האחרונים, הבקרים באחד עלי ירד זה ממין שאלות
 לי וסופר שאלתי, שמעתי, ולא ראיתי שלא ומכיוון

 שלו, יצחק המשורר אביו באוזני ציטט שלו מאיר כי
 הבא הפסוק את בשניים״ ״שיחה הטלוויזיה בתוכנית

:אבי מיומן
 מועצת מטעם ספרותי (בנשף קרא שלו ״יצחק
ירו על נפלאים שירים )2.4.54ב־ ירושלים פועלי
 נפש ומרעילים ממאירים אך שירית, מבחינה שלים

 ״שייבי״ תוכן — מדינית מבחינה הצעיר הקורא
 ימינו של אלדד ישראל הוא שייב, אלדד (מלשון

 המנדט תקופת על געגועים ולכאורה מובהק, אלה)
 יד־ בהם העיקר שכן התורכים, ימי אפילו או

— ובו׳ זכריה וקבר לבית־לחם והדרך אבשלום
 יכול שאינו שלו) (מאיר לבני פני אשא ואיך

 לו אין כאילו הזיתים, הר על סבו קבר לבקר.
העצמאית״ ישראל כאזרח בנו גאוות לחזק במה

).430 עם׳ ב׳, (כרך
 בדיוק, שצוטט הזה, הקטע למשמע כי סופר, ועוד
 מובהק״ שייבי ״תוכן :והן רצופות, מלים שלוש להוציא
 אמר אלה), שלוש על הקצף יצא מדוע הקורא (יהרהר
 ידע שרת משה כי הנפלאים, השירים בעל המשורר

 ל״אבין״), שלך״ ״אבא מתקן (והיה נפלאה עברית
הרואות. ועינינו טעה, הוא במדיניות אבל

 אינו אולי שלו שמאיר מפני זו לפרשה נדרש אני
ם להביא אומר בלבי גמרתי מכבר זה אבל יודע, קי  פסו
 מטורפי נגד שלי הפולמוס מקטעי באחד אביו על אלה

ת ממני גנב ושבר, שוד והנה, השלמה, ארץ־ישראל  א
 שאומרים כמו וכך, !בטלוויזיה עוד, ומה ההצגה,

 :מאמריהם בסוף הדגולים הישראליים העיתונאים
 אחרה מחר,״ יהיה מה לראות אלא לנו נותר ״לא

ם אחזיק ה  מלים להגיד אלא לי נותר לא :ואומר אחרי
 שלעניות מפני האמור, הקטע לטובת מייד אחדות

קים אחד הוא דעתי  חרף אבי, ביומן ביותר העמו
קיצורו.

 הציוני, החזון כהתגשמות עצמאית״ ״ארץ־ישראל
ה כל על בעולם ריבונית יהודית כיחידה תי  הבטחו

ם עצם לגבי  חדשה, חברה בניית לגבי היהודי, הקיו
וארץ־ישראל תרבות, ויוצרת בת־תרבות בריאה, נאורה,

שתטחות של ם של קברי־אבות, על נקרופילית ה סי תו  מי
 להם יאה אולי שמקומם החיתי, עפרון מימי קמאיים
ת בהתוויית לא אבל נפלאים, בשירים  ועקרונות מטרו

תה אינן מדיניים, ם ארץ. או השתיים. בין מפרידה תהו
עצ ״ארץ־ישראל של ההישג כי מבין, שאינו מי

 כך כל הוא ונפלא, נהדר כך כל הוא 1948ב־ מאית״
תו אפשרות של החד־פעמי במשמע ניסי תהוו  בנסיבות ה

ת היסטוריות מו  כרוכות הן אפילו חוזרות, שאינן מסויי
 עליו לשמור שצריך עד לדורות״, ״בכיה מיני בכל

תו ולטפח ת כל חרף או  והסכנות — שמסביב הסכנו
ת, לשינוי ניתן שאינו ממין הן הללו  בגלל במילחמו

 ובארץ בעולם היהודים מיספר של נחרצות עובדות
 מסוגל הוא רק — ובארץ בעולם הערבים מיספר ושל

ת לשגות  ומשום הנקרופילית, ארץ־ישראל על בחלומו
 מונים עשר העצמאית ישראל של קיומה את לסכן כך

 בעירומם להתגלות שסופם מדומים, נצחונות מכוח
ת לרבות המלא, אפסו  — ובקורבנות — שבמילחמות ה

תם. שהביאו או
 וראשון כראש לדעתי, שרת, משה עומד זו מבחינה

ת בשנות השפויה לציונות  מי ואילו המדינה, התהוו
גבו להרחיב גבולות, לתקן מנת על למילחמות שאצו
 וכו׳, וכו׳ השלישית ישראל מלכות את לאבטח לות,

 כמשורר והר־הזיתים וזכריה רחל קברי על לעלות לרבות
 — שניצח הקוטב האחר, בקוטב עומדים — שלו יצחק

הלום. עד ישראל את והביא
 וצוחק מאושר לו משוטט וקיים, חי שלו יצחק

 בית־לחם בירושלים, ״קדושות״ ומצבות אבנים בין
ה ואני וחברון,  נפלאים. שירים לכתוב ממשיך שגם מקוו

 שנה 15 ימלאו מיספר שבועות שבעוד שרת, משה
ת ירושלמיותו אף על ביקש למותו, בהק מו  להיקבר ה

נעוריו. עיר תל־אביב, של החולין בחולות
ם אבל  ארץ־ישראל מאטד נוראה אש תצא א
 ואין מנחם ואין שמאל, ועל ימין על ותטרוף השלמה,

 תמרורים בכי נהי קול תשמעו אז או שלוו, ואין צוחק
 בבית־ קדוש לא קבר מול עומד איש מגרון יוצא

 הבוכה והאיש טרוטפלדור, ברחוב הישן הקברות
שלו. יצחק יהיה הזה והמוטרד

בר ורד ^
ת במדינה  מיכתב לכתוב אזרח כל יכול דמוקרטי

 יכול והמנכ״ל דעתו, ולהביע ממשלתי משרד למנכ״ל
 לעשות לא או לו כמוצע ולעשות המיכתב את לקרוא
לו. כמוצע

 לכתוב מותר לו גם אזרח, הוא והרמטכ״ל היות
 כאשר ן מה אלא ממשלתי. משרד מנכ״ל לכל מיכתב

 ממשלתי, משרד למנכ״ל מיכתב כאזרח כותב רמטכ״ל
 שהכותב המנכ״ל, אצל רושם להיווצר עשוי מה משום

ם הוא ם, ככל אזרח אמנ  ובראשונה בראש אבל האזרחי
ם העניינים ואז רמטכ״ל, הוא ה לקבל מתחילי טיי  ס

ת מותר לרמטכ״ל גם אחד שמצד מפני מסויימת,  להיו
 רמטכ״ל, הוא אזרח כל לא אחר מצד אבל אזרח,

 בלבד, אחד מצד אבל רמטכ״ל, הוא כידוע, ורמטכ״ל,
 חינוך, בענייני להתערב לו אסור אחד שמצד משום

בלבד. כאזרח אלא כרמטכ״ל, למשל,
 מיידע אחר, גורם או מדובר, שבו המנכ״ל וכאשר

 רמטכ״ל, גם שהוא הפשוט, האזרח לא כי הציבור את
 והציע זו או זו דעה והביע זה או זה בעניין אליו פנה

 אז או זאת, שעשה הוא הרמטכ״ל אלא כן, או כך
 הדמוקרטיה של דרכה שזו ברור, רושם בציבור נוצר

 לו שרוי שאומרים, כמו בכיר, צבא שאיש הישראלית,
 הציבורי, והוויכוח חינוך, בענייני ישירות להתערב

ם השאלה על סב מתנהל, שהוא במידה שקפה א  הה
 שלו הפניה ואם לא, או נכונה הרמטכ״ל דוגל שבה

 כאילו, ברור, לכל אבל לא, או בתוכנה מוצדקת היתה
 החניכים הכל, (ככלות גמור בסדר היא הפניה שעצם

 ואיזה בצה״ל, לשרת יצטרכו לשעבר המרגל המורה של
)יהיו הם חיילים מין !

ת או הפניה, שעצם חושב, ואני  הצגתה דרך לפחו
 תושב אזרח של ולא — הרמטכ״ל של כפניה בפומבי

ה באושיות ופוגעת בסדר אינה — תל-עדשים  הדמוקרטי
דמוקרטיה. היא באשר

חלט אפשר כמובן,  לפגוע התכוון לא שהרמטכ״ל בה
 למנכ״ל במיכתבו ואולי זה, כהוא שלנו בדמוקרטיה

ם אליו פונה שהוא הדגיש, אפילו הוא ת ס  אזרח כ
 הוא המנכ״ל וכי לו, חורה במערכת שמשהו ישראלי,

 — הצבאית והרשות האזרחית הרשות בין הפריד שלא
ם למושגים ואבוי אוי ואז  ויכול — שלו הדמוקרטיי

 יפה יפה הבין דווקא שהמנכ״ל מזה, גרוע עוד להיות
 השתבש שמשהו אלא הרשויות, הפרדת עניין את

 שלנו אמצעי״התיקשורת כלומר הציבור, יידוע בשלב
 הרמטכ״ל״ של כ״פניה העניין שבהצגת כלל, חשו לא

ת רס ת ס ת הלעיטו וכך שלנו, הדמוקרטיה מ  הציבור א
ם טיפת בעוד ם כל לפי אשר אנטי-דמוקרטי, ס מני  הסי

תום. ועד חיש נבלעה
 צדק, לא שהרמטכ״ל חושב אני עניין של לגופו

אחר. עניין כבר זה אבל

שלך החנות
!פנונזזה ^

 היה בדיוק לא זה נו, חנויות, פותחי כצבא צה״ל
ת מחדשי של חזונם מיו מ  והצבאית בכלל היהודית הקו
 והחרמון והירדן התעלה עד ישראל אצה בטרם בפרט,
שטחים. שכרון מוכת שם ונשארה הישרדות, חרדת

 הצרה מרנין. מראה לא בוודאי זה סגורות חנויות
ם או הנשק, בכוח חנויות פתיחת שגם היא,  תרצו א

ת בכוח יתר, בעדינות  המנדט ירושת חירום לשעת תקנו
 לצבוט אפשר ואפילו מרנין, מראה אינה וכו׳, הבריטי
ם מודים בכוח הנפתחים כמה ולספר, בלחיים  לפותחי

וכו׳. בכוח
ם  להביע לסגור, הכופים או הסוגרים, של המטרה א
ה חא  בכוח, הפתיחה הרי פומבי, לה ולעשות כלשהי מ

ת לא תה משרתת מאונס, או מרצון מהסגירה פחו  או
נאמנה.

 וצה״ל־פותחן־ נסגרות, שהחנויות מצב, לכם ותארו
ם. לא והבעלים — פתיחה למיבצע יוצא החנויות  פותחי

שריתי אפשרות זו האם ה ומה בלתי־אפ הי  — אז י
שהקונ או תגורש, תיאסר, תישפט, שלמה אוכלוסיה

 תמיד הערבים פתחו, תמיד ״הערבים היא ספציה
ן יפתחו״

( ם1י סיסמות £
תה. מי לך ואומר מטורפין, מי לי אמור * א
 זולת לאבד מה לכם אין התאחדו, העם כל שפויי *

ארצכם.
י וכהנא כהנה י הכותל לישיבת אוזניים *
ת תאכיל אל — החשמל את כבה * !הסעודים א

ם לב• ^ לליברלי
תי מפחיד ל״ליברלים״ שקרה מה  מפני לא או
 שהמהפך מאוד, שיתכן מפני אלא אותי, מפחיד שמודעי

ה שחרף זו, במפלגה טנ  בסגוליות הצטיינה בעבר קו
ם עמוקים תהליכים על מלמד מובהקת,  המתחוללי

ת ויותר יותר ומשנים הישראלית, החברה בחגווי  א
ת מוכרחים לא פרצופה.  כדי זו, מפלגה חסידי להיו

ת עשוי בה שקרה שמה להבין  וכי אחרת, בכל לקרו
ם החורגת חברתית בתופעה מדובר חו ת ם מ  מסויי

אחד.
 הדשא כי מישהו, לנחם אולי עשוי סביב סביב מבט

 של המכריעה במרבית וכי יותר, ירוק אינו השכן של
ם ניכרים לא העולם מדינות  התעדנות של תהליכי

 ראויים מנהיגים התגלות על לדבר שלא יתרה, חברתית
לשמם.

 וכבר ינוחם, אם ספק ועכשיו פה שחי מי אבל
ת רבים ״צרת :חז״ל אמרו מ ח טפשים״. נ

מנוס אץ ^
ת החיים מוו ה ה. ביד ו ק טי ס טי ט ס  האונס. וגם ה

 מדי מתרחשים בישראל כי דווחנו, השבוע הנה,
ם. 4,000 שנה ם מבהיל. מיספר זה לכאורה אונסי  א

ם 11כ- נקבל השנה, ימות 365ל- 4,000 נחלק סי  אונ
ם ביום. ה מדובר א כלוסי  (לפי מיליונים 4 של באו
 ועוד ״הקטנה״ ישראל תושבי מיליוני 3.5מ״ יותר

 פחות, קצת זה למעשה ;השטחים מן ועובדות עובדים
חלקה נוח), מיספר זה מיליונים 4 אבל  נקבל בשניים, ונ

 פשוטה חשבונית פעולה ואחרי נשים, מיליונים 2
ת בשנה — מדובר כי יתחוור ח  מבין אשה בכל — !א

אנס דינה שאחת ,500 כדינה. להי
 !בכלל להיבהל צריך לא אולי אבל !אבל

קן לי אין כל, קודם טי ס טי ט  כלשהו מידע חובב כס
 זה לא אן ואונס־חוזר, אונס־קבוצתי מיספרי על

 על מידע שום זה ברגע בידי שאין הוא העיקר העיקר.
חס האונסים מיספר ה למיספר בי סי כלו  הכללית האו

ת. הנחשבות תבל בארצות הנשית ומחציתה  לתרבותיו
 תרבותית ארץ איזה תנו נו, ב... ב... הולך מה יודע אני

 שם אולי בשווייץ! הולך מה יודע אני סולידית...
ם 17 מתרחשים סי  שאשה הסיכוי שם אולי י ביום אונ

ת הוא תיאנס ח דען אני ן בשנה 300ל־ א יו
 שכרון מה בכל רעה. ישראל דיבת תוציאו נא אל אז

 לנשים, גן־עדן לתואר ראויים שאנחנו יתכן באונס,
ם 4,000ו־ סי ה ידיעה הכל בסך הם בשנה אונ  קטנ

יומי. בעיתון אחורי בעמוד
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