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באינדיאנים
 בהנחיית שאלות״ ל״יש כמנהגי האזנתי אחדים ימים לפני

 ושלמה אלדד ישראל אבינרי, שלמה ובהשתתפות אשד חגי
 אם שבעין־פרם, החינוכי במוסד נערכה התוכנית אהרונסון.

רדיו, מבקר אינני אפשרית. בחינה מכל והצטיינה טועה, אינני
 אם נעימה, מיצווה זו בפניהם אנשים של שיבחם להגיד ךא
בקרבנו. ביותר מקובלת לא כי

לעניין. ועכשיו
 הפלסטינים אם :זה מעין משהו אמר השואלים אחד

לאומית, תנועת־שיחרור מהווים משלהם מדינה להקים החותרים
 להתנגד טעם מה לא, אם ובין בעיניו חן מוצא הדבר אם בין

 את להשיג שסופה מלמד ההיסטורי שהנסיון שכזאת, לתנועה
 בדברים עימה לבוא יותר שכדאי נותנת, הדעת הרי שלה?
 השפעתנו סיכויי את להגדיל כדי האפשר, ככל מוקדם בשלב

 על״ידי מוכתבת זו גישה האין — לטובתנו התפתחותה על
ממש! התבונה

 אהרונסון שלמה הפרופ׳ השיב זאת מחוכמת שאלה על
 סדורה כמישנה היטב מנוסחת פחות, לא מחוכמת תשובה
 לעצמה, בהחלט, המצדיקה עובדה — יחד גם ובסיגנון בתוכן

 המבריקים הפר׳ופסורים בקבוצת טועה, איני אם הכללתו, את
 דיין למשה מאחל אני דיין. משה של העמומה ברשימה
 ככוחי ואעשה הקטנה, רשימתו ב״רח״ל״ הראש את שישבור

 ״למען — יוסיף וכה מה״שמו לי יעשה כה זו, למטרה הדל
 אהרוג- שלמה היה אילו אבל — והחיים״ המתים צה״ל חיילי

 במושב תזכה שהיא מאחל הייתי הרשימה, בראש מוצב סון
 אהרוג- ושלמה מרקוס, יואל שאומר כמו גדול, אלוהים אחד.

 אל מקצה דעה לשנות וגם רחוק להגיע יכול עוד הזה סון
הפוליטי). ורבו (כמורו קצה

 בינתיים !יצמח העשב אם עד — הסייח הו חכה אבל
 הוא שאלה לאותה ובתשובה לא״כל״כד״השתנה, בתורנו עוד

 שלו, תשובות מכמה נזיד פה נוזד שאני (יתכן כזה משהו אמר
 תנועת- שכל נכון לא זה היסטורית כל, קודם :מעמד) באותו

 טוב זה תמיד לא שנית, ;מטרתה את משיגה לאומית שיחדור
 ברגע שלישית, ;מטרתה את תשיג שתנועת־שיחרור )1 (למי

 מדובר הפוליטי, במישור הפועלות פוליטיות, בתנועות שמדובר
 או בקיומה נוגדת מסויימת תנועה ואם במוסר, ולא בכוח

 עד בה להילחם מיצווה שלך, האינטרסים את במטרותיה
 היא כביכול, שאובייקטיבית, משום בה לתמוך ולא חורמה,
מוסרית. תביעה מייצגת,

 לאישוש דוגמות הביא גם — אהרונסון שלמה — והוא
 השיגו לא למשל, הקחואטים, :הזאת הריאל״פוליטית עמדתו
 למקום־תחת־ תביעתם אולי מבחינתם־הם משלהם; מדינה
 רע, אך מבשרת היא לעולם אבל מוצדקת, אולי משלהם השמש

בגרמ הדין והוא באירופה. שנתגבש הרופס הסדר על באיימה
 יתגשם, זה איחוד אם — הגרמניות שתי לאיחוד השואפים נים

 בכל בעדו למנוע ההכרח מן ולפיכך יתפוצץ״, כולו ״העולם
 מאוויים ומבטא מוצדק הוא הגרמנים שמבחינת למרות דרך,

 לקבוצת עצמאות הענקת השוללת זו, גישה לאומי. שיחרור של
 גם פירושה משלה, בלאומיות המתייחדת מסויימת, בני״אדם

 ראו הנה, !לעשות מה מסויימותז וחרויות זכויות שלילת
הלגיטימ הזכויות שרוממות הללו, האמריקאים את ראו גם נא

 שבארצם והאינדיאנים — בגרונם הפלסטיני העם של יות
!היום עד זכות־בחירה משוללים
 השיקול על ומשהו הריאל-פוליטי השיקול על משהו אגיד
המוסרי.

 מקופחי- ושאר והאינדיאנים והגרמנים הקרואטים של כבודם
 הם מספיק כוח להם יהיה אם כי עליהם שחזקה עולם,
 בפלסטינים, פה דנים אנחנו מונח• במקומו שלהם, את ישיגו

 על הן לנו שידוע מה כל לאור הן ריאל־פוליטית, ומבחינה
 תמיכת גם לכלול יש זה (ובכוח החזוי ובעתיד בהווה כוחם

 כוחנו-אנו על והן ולא-ערביים) ערביים לא״פלסטיניים, גורמים
 תמיכת את גם לכלול יש זה (ובכוח החזוי ובעתיד בהווה

 היא השאלה ולא־יהודים), יהודים הלא״ישראליים, הגורמים
 שונות בשיטות בו ולחימה פלסטינית מדינה רעיון שלילת אם

 עליה נמוכה, ילודה מחבלים, הרג התנחלויות, (כגון ומשונות
 טלוויזיה מכשירי והוזלת בממדיה, מכאביה ירידה במשורה,

 יעמדו לא), ומה ישראל, של החיצוני החוב הגדלת חשבון על
ימים. לאורך לנו

 הלאומיות, התיקוות התממשות טיכוי שמבחינת נניח,
 הגרמנים ואילו המדרגה, בשפל כרגע עומדים האינדיאנים

 קרובים הם למי 1 הפלסטינים עומדים היכן עליונה. במדרגה
 האומנם המלומדת, דעתך לפי אהרונסון, שלמה הפרופ׳ יותר,

 שלנו, האוניברסיטאית המערכת כאשר הנה, 1 לאינדיאנים
 שעה כלכלית, מבחינה תרנגולת כהעי על עומדת כתלונתך,
 כבר שלך האינדיאנים־הפלסטיניים של הסטודנטים שמיספר

 האין הישראליים, הסטודנטים מיספר על טועה, איני אם עולה,
 יקרים ישראליים משאבים מכלה הפלסטינית במדינה הלחימה
 הישראליים המשאבים כילוי שיטת במיטב לשווא, ונדירים
 ושות׳ בגין ;בסיני רק ולא סיני, בחולות והנדירים היקרים

 הבל״פה שבאותו. חבל ;ביו״ש מתנחלים אלף 15ב- מתהדרים
 — הלא״יהודים התושבים מיספר את לציין טורחים הם אין

 המקבילים גידולו שיעורי ואת ארץ, חבל באותו — הפלסטינים
 שמא או אותם, רואים לא ופשוט מוכי-סנוודים שהם נראה —

 או שמורת־טבע באיזה שניים או פלסטיני בקושי רואים הם
 משוללי- אינדיאנים כאותם בעיניהם דומים שהם עד נעלם, עמק

 בצפצפה ומצפצף פה פוצה ואין הגדולה, באמריקה זכות-הצבעה
הריאל-פוליטית.

 וחבל קיימת, אינה כמובן היא המוסרית, לצפצפה ואשר
הדיבור. את עליה לשחת
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 שלא שאי-אפשר — טועה איני אם — רק היא הצרה
 של הריאל-פוליטי כוחה ירידת בין מעניינת בהקבלה להבחין
 בהתמדה המחמיר המוסרי, במעמדה הפיחות ובין ישראל

 הראשונה היזומה הישראלית המלחמה מאז גוברת ובתאוצה
 הפרופסור של ומורו רבו שדיין, המלחמה, זו ,1956ב- בערבים

ישראל. קלפי כל את עליה הניח אהרונסון, שלמה
 ב״הלג- עכשיו להרשימנו מדמה המדופלם (מיל׳) הרב־אלוף

 ברור לא ושנים. מילחמות ששבע אחרי שלו, ז״ חרב תאכל צח
 רבו, מנסיון ללמוד מסרב אהרונסון שלמה התלמיד מדוע לי,

 תבלול יפול שלפתע עד מילחמות כמה עוד מעצמו ולחסוך
 ריאל- מבחינה להתכגף עת הגיע סוף־סוף, מעינו. המלחמות
בינלאו ברמה ואינדיאנים״ ב״לבנים לשחק ולהפסיק פוליטית,

 — ואנחנו אינדיאנים, לא הפלסטינים עוד כל לפחות מית,
אמריקאים. לא — טועה אינני אם

הגורליח ההחמצה £
 מדרום- סובייטיים טנקים ישעטו הלילה אם כי ידוע, להווי

 הקילומטרים מאות את ויגמאו איראן, לתוך אפגניסטאן מערב
 היתקלות ללא הפרסי למיפרץ בדרך ההודי האוקיינוס חוף של

סוביי צנחנים יתבססו גופא זמן באותו ואם יעילה, בהתנגדות
 הפרסי, המיפרץ של המערבי החוף אורך לכל ברבבותיהם טיים

 הזה, האסטרטגי האיזור של האגדיים הנפט אוצרות שכל באופן
 חיים אנו בו אשר המערבי העולם של קיומו לעצם החיוני
 אדירה )1משמע (תרתי מלקחיים בתנועת יפלו יפאן) זה (ובכלל

 פקידי בוועידת הפייסני (שנאומו ושות׳ הזקן ברז׳נייב בידי
 של הסגי״נהור בעגת המכונה שלו, האוטוקראטי השילטון

 הטעיה כמובן, היה, ״קומוניסטי״, הסובייטיים הפירסומאים
 חלומות כמיטב — )1973 ומחדל פרל־הארבור מדרג גאונית

 — ולאחריה (השניה) 1917 מהפכת שמלפני הרוסים הצארים
 שתנחת זו שואה או הקידמה, כוחות של זה לביר שנצחון החי
 יתחוללו יחד, גם שניהם תרצו אם או השחור, כוחות על

 פרופסורים, שניהם ישראלים, שניהם — אנשים שני באשמת
 סלע אמנון הם הלא ברית״חמועצות, לענייני מומחים שניהם

!בראשם דמם עופר. וגור
 ממרומי אלה בימים שירדו בלבד זו לא הנ״ל, השניים כי

 ועדת״החוץ־ של היוון ביצת שפל אל האקדמי האולימפוס
 של סגל־חבורה זה — התשיעית ישראל כנסת של והביטחון

 זה אך אשר ישראל, של המדיניים־ביטחוניים המוחות מיטב
 וראשון וץאש כאשר נפשם עמקי עד אנשיו נסערו שלשום תמול

 הרמטכ״ל את במעמדם לברך העז שריד יוסי ישראל לעוכרי
 כי המפליצה בברכה מתל״עדשים, והנוטר הנוקם איתן, רפאל
 חף יהיה לו, הוספה זה אך אשר הרביעית, כהונתו בשנת

 המדווח של כלשונו משונה״, (״ברכה ומשיבושים ממישגים
 התורן הישראלי הגאון של התקוממותו למרבה ביצור), יהושע
 שה<זו אלא — רביו יצחק הגיבור של והתקפלותו סבידור מנחם
 ברית״המועצות כי והמנומקת, השקולה דעתם את שם להביע

 על להשתלט כדי צבאית בהרפתקה הקרוב בעתיד תסתבך לא
!הפרסי במפרץ נפט מקורות

 בדעתם דוגלים היו דגולים מומחים שני אותם אילו שהרי
 הוא הוא מהם שאחד מעם, המורמים הוועדה חברי שני של

 חריש, מיכה דווקא והאחר הנ״ל, גופא סבידור מנחם אותו
 לפרסי המיפרץ נפט על לעוט ברית-המועצות של דתה אחת כי
 מציון אז כי — יחשבו אשר האוניברסיטה מומחי ויחשבו —

 העולם לרחבי התראה לפחות תוו״ה, לא אם יוצאת היתה
 ובאה, הממשמשת המזימה את לסכל !מועד ובעוד החופשי,

 היתה ואילך מכאן האנושית ההיסטוריה של ההשתלשלות וכל
אחרת.

 מבוייצי- הפרופסורים !בעליל ההזדמנות הוחמצה כי אהה,
 הקרוב בעתיד תסתבך לא ברית-המועצות כי צופים הראש

 לטכנולוגיה שתזדקק אלא בלבד, זו ולא צבאית, בהרפתקה
 הקפואה שפוני״טמוני-אדמתה הנפט אוצרות לפיתוח מערבית
 איבדה וישראל — המערב אחרי לחזר תצטרך כלומר, — בסיביר
 אקדמאית, בלשון נשתמש אם הקרוב, בעתיד לפחות בגינם,

הקרמל. מזימות בסיכול חוד״החנית לשמש הסיכוי את
 גורל על חושב לא כבר ואני מאוד, מעציב מעציב, זה

 הפקרה בגלל אדומה שואה איזו לו מגיעה שאולי העולם,
 מנחם על אלא הרוסים, לתפשטנים הפרסי המיפרץ של מודעת
 דאגה, מרוב בלילות לישון יכול אינו שפשוט המסכן, סבידור

 להשקיף החלונה, ואץ כקפיץ דרוך מתעורר חצי־שעה ומדי
יורדים. כבר האדומים המצנחים אם ולהיווכח השמימה

 דם השופך מבזין יותר / שחולידם בזין חבושים על ועשיתי
:אדם

קין, אות ממש חשים תל-גיבורים שכונת תושבי
 עדיין, נקרא שביעית באות אצלם אחד רחוב כי

 — העין הישיר יוכלו לא כי וחפויים בושים
זין! כל למחות הקדושה משפתנו הם תובעים
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)64 מעמוד (המשך
 ד,יו אותך׳/ אוהבת ״אני בנוסח ריצות,

להתגאות. כדי רם, בקול מקריאים
 בגלי מילואים שעשה אחר, עיתונאי

 מן שהועפו טיפוסים על מספר צה״ל,
 , בתוכה, פצצת־סירחון שפוצץ אחד התחנה.

 שיר עם ד״ש לשדר שהחליט אחר או
 של מהמקלחת ישר אי־שם, צבאי ממחנה
לש לעצמו הרשה ואף העירומות, הבנות

 ״מר כינה אותו התחנה, למפקד ד״ש לוח
 מושחתים, גם בתחנה היו לדבריו ווים״.

 כתבה הכנת לצורך אשר שדרן אותו כמו
 מעדות אחת אודות סודי מחקר מחברו גנב

 המיקרה ידוע כן כמו בארץ. המיעוטים
 בעיקבות התחנה מן שסולקה חיילת של

 רינונים ידועים בתחומיה. סמים עישון
 בקשרים נחשד אשר תוכנית מגיש אודות

תקליטים. חברות עם סמויה בשותפות
 תואמת אכן בסרט שראיתי ״האווירה

אמי בתחנת־שידור השוררת האווירה את
דבריו. את עיתונאי אותו מסכם תית,״

ה בטלוויזיה מבט איש אסתרון, יואל
 ועדיין צבאי כתב שהיה ומי ישראלית

 הוא גם צפה צוז״ל, בגלי תוכניות מגיש
 בין דמיון של שמץ יש ״אמנם בסרט.
״אבל אסתרון, אמר המציאות,״ לבין הסרט

לשידור״ כ״לא גפן אייל השחקן
בעיניו חן למצוא מנסים הכל

 גלי את לבנון, יעוד הבמאי, לקח לדעתי
 ואנשים אירועים ליקט הוא כבסיס• צה״ל

העלילה. את ובנה שירת שבה התקופה מן
ש האנשים בתחנה, שרותי ״בתקופת

 ח ש־ וישרים, הגונים היו במחיצתי עבדו
 הסתחררו ולא הסוגים מכל בלחצים עמדו

 גמור. בסדר היו הבחורות גם מההצלחה.
 שוליים, טיפוסים ישנם מחזור שבכל כמובן

במיעוט.״ הם אבל
 שלמה הזמר של אחותו סמל, נאוה
 צה״ל גלי ביומן מפיקה ששימשה ארצי,

 כל שוללת לבנון, יעוד של בתקופתו
ה לבין בסרט שמוצג מה בין דימיון

 בין קונפליקטים אמנם ״היו : מציאות
ה היתה זאת לא אבל צעירים, אנשים

 לתחנה הגיעו דבר של בסופו הרי אווירה.
 גלויות שלחו בשמינית שעוד צעירים,
 הופכים הם ופיתאום הפיזמוניס, למיצעד
ב אלה צעירים עמדו לדעתי מפיקים.
בכבוד.״ משימה
 תחנת־השידור שמפקד העובדה לאור
 מפקדה אומר כאידיוט, בסרט מוצג הצבאית
 הסרט ״יוצרי :צה״ל גלי של העכשווי

 צה״ל גלי עם פעולה שיתוף ביקשו לא
 התייחסותי בילבד. דעתם על נעשה והסרט
 קולנוע סרט כאל ורק אך תהיה לסרט

 צה״ל גלי התייחסות דמיון. על המבוסם
 והוא קולנועית, מקצועית, תהיה לסרט
בילבד.״ אמנותית לביקורת יזכה

!■ גל גידה
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