
יחדיו לה חוברה שלא העיר

הממשלה
ש מתחילה לגר

ת בעי!
שחושבים. במו לא זה שלנו הממשלה

ת כמה שם יש ם מוחו אליי טלקטו  אינ
 אצלם מתרוצצים הזמן שפל אמיתיים

ם הירהורים ח ם ו קי סי ת מ קנו ס אנלי מ
 דבר שקרה האחרונה בפעם מאוד. טיות
 גילו מזמן, לא דווקא היה וזה כזה,

אליים המוחות טלקטו  ש־ בממשלה האינ
ת בעיות. פותרים לא גירושים ה המוחו

ם אליי טלקטו ש בלום עזר שלא גילו אינ
ת גירשו ה, א מ ס א  והקאדי. מילחם קוו

ם, נשארה הפלסטינית הבעייה  ולא במקו
 או קדימה אחד מילימטר אפילו זזה

 או למעלה שמאלה, או ימינה אחורה,
את שהביאו דוגמות עוד היו למטה.

ה בממשלה המוחות מסקנ לג שבמקום ל
 בעיות. לגרש להתחיל צריך אנשים רש

לדוגמה. גירושים צרור להלן
השרים :הפלסטינית הבעייה

ם, בחדר מתכנסים  את מעמעמים אטו
ת עוצמים האורות,  תוקעים העיניים, א

ת האצבעות את טנו  ולוחשים באוזניים הק
פלסטינית, בעייח ״אין :פעמים שלוש

 כך על־ידי ארץ־ישראל״. ערביי בעיית יש
והו סופית, הפלסטינית הבעיה מגורשת

 היא וכך ארץ-ישראל, ערביי לבעיית פכת
ם עוברת תחו לת שר־חחוץ של טיפולו מ

שר-הפנים• של טיפולו חום
ת :ארץ־ישראל ערגיי געיית ח  א

ה הבעייה לגירוש המקובלות הדרבים
ש עד באוויר, יריות בעזרת היתח זאת
ת יותר הזאת שהשיטה גילו  אפילו איטי

חוז זה בעיקבות בהלכה. הגיור משיטת
הקו מחבעייה הגירוש תהליך על רים

 געיית ״אין :לוחשים הפעם אבל דמת,
 וכך נפט״, בעיית יש ארץ־ישראל, ערביי
לשר־האנרגיה. משר־הפנים הבעייה עוברת

ל ח דו״ וו
האומה

 על קצר דו״ח כאן למסור רוצה אני
מהמילו נראה שהוא כמו האומה מצב
אחד. שיריון בגדוד אים

תחלה ההת ונרשמים. מתייצבים בה
 יש אחד מצד בקיזוז. מאופיינת ייצבות

ם סי ק ם אי טני  של שמות הרבה די ליד ק
ם הגדוד. במצבת אנשים סי ק אי  האלה ה

 נמצאים לא האלה שהאנשים אומרים
 כרגע נמצאים לא הם ולמה בארץ. כרגע

ם, החופשות עונת זה, מה בארץ?  פתאו
מש !בשווייץ סקי עושים 1 מאי בחודש
 ב- שפנפנות מרימים ן בריוויירה תזפים

ס! א אס-וג ם ל חי ק ר! שאכטה לו הי א ק  ב
 הם האלה שהאנשים הרגשה יש לי לא.

אפשרו ״לבדוק בשביל בארץ לא ברגע
 גמרו שכבר במה גם יש ובטח יות״,

 בזמן זה על הודיעו לא אבל לבדוק,
לשלישות.

ם מה׳ אבל סי ק אי  מקוזזים. האלה ה
 להשתחרר בקשות המון יש בדרך־בלל

ם, אי  בגלל ולת״ם, שנקרא מה מהמילו
ם כשיוצאים תמיד העונה•  זה למילואי

 עונת לו יש אחד מישהו. בשביל עונה
 הולך שבשוק עונה לו יש אחר אבטיחים,

בעו שתמיד כאלה יש סטריאו. מערבות
אים נת  מתקדם, בהריון האשה המילו

אחד אף כמעט השנה עונה. :הקיצור
 בל נגמרו מההפטרה, סיפור עם בא לא

ת מורידים זהו. אז העונות. ם א סי ק אי  ה
ם אפשרויות, שבודקים ת מוסיפי ם א ת  או
 אותו בערך ויוצא העונה, להם שנגמרה

מתייצבים. של מספר
 שמתפזרים לפני בערב, יש אחר״כך
ת, מו  לי יצא ופה בטלוויזיה. בידור למקו

ראי לא עוד שלי שבחיים משהו לראות
ם דבר. כזה תי  החדשות באמצע פתאו

 בגין, מנחם שלנו, ראש־הממשלה הופיע
 לבוש היה דווקא ועידה, באיזו בנאום

 שאי״ הצעקות והתחילו — והכל יפה
שבגין ממה מילה לשמוע היה אפשר

ה- נפט. בעיית אין :הנפט בעיית
בוועי שבועות כמה לפני נפתרה בעייה

:אז שאלו רבים הליברלית• המפלגה דת

 מר שר-האנרגיה אז מבר מה תמורת
ת הנהלת יו״ר את מודעי כנו  דול- מר הסו

 מודעי שמר לגלות אפשר כבר היום !צ׳ין
 תמורת ארליך למר דולצ׳ין מר את מכר
ם נפט, נפט• מספיק לנו יש והיו

לפ ניסו בבר :הכלכלית הבעייה
 גירוש על-ידי הזאת הבעייח את תור

חזקאל גירוש פרידמן, מילטון  פלומין, י
 ללא חבל ארליך. שמחה גירוש ולאחרונה

 הצפויים המדדים לאור מה, אבל הועיל.
ת הולכים ם המוחו בממ האינטלקטואליי

 כבר חורביץ יגאל שמר ומשתבנעים שלה
ת הפסיק מזמן ת והפך בן״אדם לחיו  לחיו

 על להתגבר היחידה הדרך ולכן בעייה,
 גירושו על־ידי היא הכלכלית הבעייה

חורביץ. מר של
שאפ היחידה הבעייה זו : הירידה

 אנשים גירוש על-ידי עליה להתגבר שר
מי כל :פשוטה בשיטה וזח דווקא,

ה ובעיית כמגורש, עליו מכריזים שיורד
ב הופכת והבעייתית המסובכת ירידה

ת מכה ח ובלתי־בעייתי. פשוט לגירוש א

 היום דווקא אבל מצטער, מאוד אני
 שהוא בעניין וזה רעות, חדשות לי יש

שאני נפשינו. ציפור  לטעון הולך מה.-
העיר היא הניצחית בירתנו שירושלים זה

תם בל אמר. הת העונות לחם שנגמרו או
 איזה היה שבגין כאילו לקלל חילו
 אני, אפילו בזה. משהו או כדורגל שופט
 מי-יודע-מה, בגין את אוהב לא שאני

 להגן צריך הייתי ביצים יותר לי היו אם
במילו שם שעפו ההאשמות מפני עליו
 נגמרה אצלו שבנראה אחד, והיה אים•
ת התעצל, שלא במיוחד, טובה עונה ה ו
אתם ומה הטלוויזיה, מכשיר אל קרב

כמילואים ראש־הממשלה של מצבו

הים בחיי — יודעים  יהיה שככה אלו
 של העיניים בין ישר הכניס — טוב לי

 — יריקה זה מה יריקה• בטלוויזיה בגין
 חצי את בשקט ממלאת בזאת יריקה
נורמלית. בשנה הבנרת מיפלס
במי אצלנו עוד שאומרים ומה זהו.
ם שכל זה לואים, שאומ האלה הסקרי

 או מנדטים בעשרים יזכה שהליכוד רים
 בלוף. הכל זה מנדטים, בחמישה-עשר

אים החברים  הליכוד שזה אומרים במילו
ם את שמזמין ם האלה, הסקרי ה  בולם ו

שה זה יהיה שבאמת מה כי לטובתו,
מה. מאחוז לשכוח יכול ליכוד חסי ה

חמורי1 שלושת

קליפסה האפו
 לנו שיש החיים של הצורה בל עם

 פלא לא זה היום, במשך בארץ פה
 בדרך־כלל הם בלילה שלנו שהחלומות

ם קי  יסביר פסיכולוג בל במיוחד. מתו
ם תמורת הזאת הנקודה את ם. סכו מתאי

ם אותו תמורת ם סכו  לנו יסביר מתאי
 של הזאת הצורה למה גם הפסיכולוג

ם מביאה החיים טי לפעמים. חמורים סיו
 יש שלי, החיים של הצורה עם אני,

ת באלה לי ם חלומו קי תו  שהסיפור מ
סי על  כמו לידם נראה שלה והנסיך סי

 לא זה על אבל שייקספיר. של טרגדיה
ת לקרוא שרוצה מי לבם. אספר  חלומו

ם קי  אספר אני ״מעריב״. שיקנה מתו
ט על דווקא לבם  שאני שלי, אחד סיו

תו מקבל ת קורא שאני אחרי או שמו א
 אלדד- ד״ר או שמיר, משה או כץ, אל

האפוקליפסה. חמורי שלושת שייב,
ט את לי שמביא מה ששלו זה הסיו

 הם שהערבים כותבים תמיד אלה שת
ת ושהיטלר נאצים, כמו א אד תו וס  דבר, או
ם יקרה ומה ת יכבשו א הארץ. א

משת יהיו למשל, מי, יקרה? מה נו,
סז הפעולה פי ת תשו לענות בשביל אי
ה. ללמוד צריך נכונה בה סטורי מההי

 והליברלים השמאלנים יהיו לא אלה
ם שלנו, ת  גייס להם קורא שרון שאריק או

ם חמישי. ם א חי ק  חמורי את ברצינות לו
 אז ההיסטורי, הלקח ואת האפוקליפסה

 לכל, ידועים ששמותיח הזאה הכנופייה
 של הראשונה המטרה יחיו הם דווקא

למח שירדו הראשונים האכזר, האוייב
ת ילכו או תרת ריכוז. למחנו

 עם פעולה שישתף מי חברים. לא,
ם. יהיו הכובש ש כאלה מיני בל אחרי

נוז וזקיפות־הקומח הפטריוטיזם היום
 גיבורי מיני כל חור. מכל לחם לים

 עם מלא שלהם הפה שהיום מלחמה
האו ואחדות העם ונצח ישראל תפארת

ם פוליטיקאים מיני כל מה. טני שהם ק

 לא הזה ובעניין יחדיו. לה חוברה שלא
ם גס שלנו לראש״הממשלה יעזור  יגיד א
ירו אשבחך ״אם בשבוע פעמים חמש
ם ימיני״. תשבח שלים  שלו הכוונה א

ת שמלהגיד זה  פעם ועוד פעם עוד זה א
ת תתרגל ירושלים  להיות לאט לאט להיו

מעכ בבר שיתחיל טוב יותר מחוברת,
מימינו. לשכוח שיו

 לה חוברה שלא עיר היא ירושלים
 שיש מפני לא וזה בטיח. ולא יחדיו
 מפני אלא העיר, באמצע מאבן חומה

 מעוג- לא הזאת בעיר שגרים שהערבים
לק בטדי לבחור יינים  נמנם בבל או קו
 שבל-בך ועיר שלהם• לראש־העיר אחר

 לבחור מעוניינים לא שלה תושבים הרבה
אים ראש־עיר להם ם, בתנ מי  לא הקיי

ת יבולה יחדיו. לה מחוברת להיו
 לא יחדיו, לה חוברה לא ירושלים

 יותר שומעים שלה אחד שבשוק מפני
חוב לא היא השני. בשוק מאשר אנגלית

 אנגלית היותר של שבשוק מפני לה רה
ת שמכריח מדים בלי ערבי שבאב יש  א

ת לסגור הסוחרים ת, א  שבאב ויש החנויו
ם שמכריח במדים יהודי ת ת לפתוח או  א

ם שחלק עיר החנויות. חרי הסו  — שלה מ
ם — במיקרה ערבים, כולם תחי וסוג פו
 לפי אלא השעות לפי לא חנויות רים

יחדיו. לה שחוברה עיר לא זו השבאב,
 מפני יחדיו לה חוברה לא ירושלים
ער לגרש מותר שלה היהודי שמהרובע

 לגרש אסור שלה ערבי רובע ומשום בים,
 מפני יחדיו לה חוברה לא היא יהודים.

 שחם להבין מסרבים הערבים שתושביה
 שהכנסת למרות ישראל ממדינת חלק

 חושב אני עצום. ברוב זה על החליטה
ת להבין יסרבו שהם ם גם זה א  הרוב א

באוז וינפנף הראש על יעמוד הזה העצום
חוב לא ירושלים דמבו. הפיל כמו ניים

 מצבור מגלים שבאשר מפני יחדיו לה רה
מפו לא הכותל, ישיבת ליד חשאי נשק

 סוגרים לא ואפילו הבית, את צצים
ת לו בבטון. החלונות א

 לה חוברה שלא העיר היא ירושלים
 שלה, יהודי תושב שכאשר מפני יחדיו

 ערבי, תושב קר בדם רוצח לדרמן, ישראל
ת להמון זוכה הוא  וחנינות בעונש הקלו

 בכלא ויושב וחגים, לשבתות וחופשות
 ובל אופניים. גנבי בכלא משיושבים פחות
 1 הזאת: המחוברת ראש־חעיר הזה הזמן
לק, טדי יעני,  ואין לנמנם ממשיך קו

 ן של- בולם מבינים מזה להגיד. מילה לו
 מותר, העיר של אחד בחלק תושבים

 | בצד התושבים את להרוג יותר, או פחות
 שחוברה עיר לא היא כזאת עיר השני.

ח ואני יחדיו, לה  ן גם הזה שבעניין בטו
ם היו הנביאים מי איתי• מסכי

 הדת בעד שביתות, ונגד וסדר חוק בעד
ת שמרעיל החשיש ונגד ת הנוער. א  א

מוכיח. אירופה של הניסיון זה
 לשתף שם שרץ מי אלה. בדיוק בן,

פוליטי מיני כל היו הכובש עם פעולה
ם אי שמ מהסוג ומ״המרבז״ מהימין ק

 הדימו- והתנועה הליכוד את אצלנו מלא
 בל וגם במפד״ל. גם יש ובמה קרטית

 1 הובילו הקודמת שבמלחמה גנרלים מיני
כובש. אותו על מפואר לניצחון הצבא את

ם מי אז ת ת יבול חושבים א אצ להיו
ש מיוגוסלביה ההונגרי העיתונאי לנו

ס- והפרטיזנים טיטו את שונא מוני  1 הקו
ת הכובש למען לנהל ויכול שלו, טים  א

 \ בזה אחד בדיוק הרי ! והטלוויזיה הרדיו
ביוגוסלביה. גם היה בטח

ט זה מי ותנחשו ס מרבסי  ( ל־ שהפך ה
ת לחם לנהל מוכן ויהיה פאשיסט  א

ם והתעמולה החינוך מיניסטריון  ן רק א
 השמאלנים! על שצריך כמו לרדת לו יתנו
 ן !באיטליה שהיה במו ומגעיל שמן אחד

ת יכול ומי  לגנרל מאוד דומה להיו
 ! של המנצח הגיבור זה הצרפתי, פאטאן

 לעשות שרץ הראשונה מלחמת־חעולם
שי! ממשלה ן בוי
י לבנות יכול אני פעמיים לחשוב ובלי

ם על לכם מקו  • מהטיפו- שלמה ממשלה ה
י אני !סביר נשמע לא זה האלה. סים

. בדיוק בכה אבל חברים, מאוד, מצטער
י שם. גם היה

 מפני דומה לא שזה לי יספרו ושלא
ה הנאצים״ של״ערבים 1 מה- תמיכה תחי

ם טי מוניס  משתפי בל הרי הסובייטים• קו
ת עשו מאירופה האלה הפעולה  1 חע- א

 ברית היתה שלהיטלר בתקופה גם בודה
1 לחם. הפריע לא עובדת. סטאלין. עם

ח ללמוד צריך ה לק רי סטו הי  של מה
ם עמנו, | האפו- חמורי שלושת אומרי

ה פס לומדים. בבקשה, אז !קלי
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