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משוגע? מ׳ משוגע? מ׳
 שאגי הלוואי ז מח יודעים אתם השתגע. שבגין חושב אני

 כך פדי עד משוגע המשוגע, הוא ואני שפוי שבגין הלוואי טועה,
 ראש- אתפס, מזהיר אני רבותי, :בגלוי לקרוא לעצמי מרשה שאני

משוגע! שלכם הממשלה
 אזרחי לשפנע קל כך כל שלא יודע אני עצמנו, לבין בינינו

 לא זה לא, !משוגע ראש־ממשלה משוגע. ממשלתם שראש מדינה,
 למדי. סביר זה פן, משוגע. להיות יכול אזרח סתם !להיות יכול
ז השתגעתם אתם ז ראש־ממשלה אבל להאמין. קושי שום אין בכך

בן• הוא ראש־ממשלה גם הכל, ככלות זאת, שבכל היא חצרה
 שהשיגעון, אומר שההגיון ככה אזרח, סתם גם כלומר אדם,

 עלול היטב, השמור ביתם סף על ונעצר ראשי־ממשלה המכבד
 בעיה לנו יש ואז האזרחי.■ האחורי, בפתח אליהם להיכנס

 כל על — אחד דבר זה משוגע אזרח סתם אם שכן מסויימת,
 אם אבל — בדבר הכרוכים וההוצאות והנזקים והפגיעות המבוכה

 סדר- הללו המאפיינים כל לובשים מייד משוגע, ראש־ממשלה
 ״גורלי״, לאומי יום־יום בלשון אותו מכנים שאנו אחר, גודל

מפוצצות. מילים באלה וכיוצא ״שואתי״
 מהו כלומר, המשוגע, שאני הלוואי :בהכנעה אומר אני לכן
 או פחות בצורה הזה המצב תא להגדיר ראוי סוף־סוף משוגע?

 מלאכה עשה אבן־שושן אברהם ורבי מורי !אינטליגנטית יותר
 זה אבל עליו״. נטרפה שדעתו רוח, חולה ״משוגע: ואמר: קלה

 נעשה הרבה. מחכים זה לומרש קשה כרקיע. שמיים להגדיר כמו -
 שתפישתו אדם הוא שמשוגע ונאמר, ההגדרה, להעמקת איפוא

 עד סביבתו, של המכריע הרוב של מזו שונה כה המציאות את
יחד. גם ולסביבתו לעצמו מסוכן נעשה שהוא

 המשוגע הוא שאני הלוואי :בהכנעה איפוא ואומר חוזר אני
 מעוותת המציאות את תפישתי שאם מפני ראש־הממשלה, ולא
 עולה לעצמי הנזק אז כי סביבתי, של המכריע הרוב הגדרת לפי

 כבר מה — לסביבתי לגרום עשוי שאני הנזק על מונים עשרת
 זאת ולקבל משוגע שראש־הממשלה לומר — להזיק מסוגל אני

 הנזק איכפת למי משוגע, ראש־הממשלה אם אבל 1 לעגני כבומרנג
 לגרום עלול שהוא העצום הנזק נוכח זה יוצא־דופן שבמצב העצמי

!לסביבה
 יכולים שאתם מפני להסתבן, מתחילים העניינים כאן אבל

:יחד גם שניהם או זה או זה טיעונים, שני ולטעון לבוא
 העולם ? כזה דבר אין מה, ? משוגעת המציאות אם ומה א)

 מולכת ההגיון, שולט בעולם מעוות? לא העולם משוגע? לא
 צריך דווקא שכזה בעולם אולי אז ? השפיות מכריעה התבונה,

 הוא משוגע ראש־ממשלה במצבנו, אולי, משוגע? ראש־ממשלה
? משגע ראש״ממשלה

סטטיסטי, יסוד על משוגע של ההגדרה יותר, עוד גרועה ב)
 — סביבתו של המכריע מהרוב המציאות בתפישת ששונה במי

 משקיף שאומר למה הכבוד כל עם בגין? לגבי תופסת היא האם
 מחיאות לפי ? הוא או אני — מבוטל במיעוט פה מי שכמוני,
 תנועת במרכז רק ולא — וההשתלהבות הדעת וזחיחות הכפיים
 ובתוכן בצורה האחרון, ההיסטורי בנאומו בגין שעורר — החרות

 ובתוכן ובצורה דאסטן ז׳יסקאר ועל שמידט הלמוט על דבריו של
 מעתודי וכמה כמה על בהדר הראש״ממשלתיות התבטאויותיו של

 מבוטל כה במיעוט נמצא שהאיש לקבוע יקשה העבודה, מפלגת
 המשוגע הגדרת שאובייקטיבית עד הישראלית, הסביבה בתוך

 ישימה — הסטטיסטי החיטב על המושתתת זו — לעיל שהבאתי
לגביו.

 שאינו בגין, :חלחלה מעורר מהירהור מנוס אין זה במצב
 סביבה אבל ההגדרה. מכוח משוגע אינו בסביבתו, במינו יחיד

 נתעלם ואם סביבה, הוא זו לסביבה שמחוץ העולם גם — סביבה
 של המציאות תפיסת אין האם המזרח־תיכונית, מהסביבה לרגע

 במיעוט סביבתו־הוא כל ואת בגין את מעמידה העולמית הסביבה
 וכל הוא — משוגע כן הוא העולמי שבמישור עד מבוטל, כה

? המשתוללת סביבתו
 צפצפנים שלי, שפויים־אחד־אחד בגינים שלי, סביבתיים גיבורים

 העולמית הסביבה על משתינים אתם — שלי צפצוף־ארוך־על־העולם
 הביכו, השתינו, ? בחברון והעוקצניים החמודים ישראל ילדי כמו

 בספרי נא הציצו אלה, כל בין אבל — השניאו נכרו, הרתיעו,
 גורל על משהו ותלמדו חתנ״ך, בלחיות־עם אפילו ההיסטוריה,

 המעיד מעשה עושה כלומר הרחבה, סביבתו על שמשתין קטן עם
 עם אחד בקנה עולה אינה מעוותת, המציאות את תפישתו כי

 שיעור לאין לו״עצמו נזק גרימת סכנת כדי עד מכללית, התפישה
 מי״רגליו שתיית בקללת מסתכן כזה עם לסביבתו. מאשר יותר

חור באסון וחובבנים מקצוענים ארכיאולוגים בהעשרת במצור,
בותיו.

 המשוגע הוא אני משגע. הוא משוגע. לא בגין שיכנעתי. לא טוב.
עלי. לרחם — תרצו ואם בשקט, לישון יכולים ואתם

עצמכם. על תרחמו — לרגו זה את יעשה הוא וכאשר

ה שאלה ^ מאד כבד
 הייתי אילו בגין. את מפטר הייתי שר־האומה הייתי אילו

 מפטר הייתי המטכ״ל הייתי אילו חמטכ״ל. את מפטר הייתי בגין
מזרחנות. ללמוד הולך הייתי אמ״ן הייתי אילו אמ״ן. ראשי את

 זה אבל הסורים, כלפי חיבה שמץ בלבי אין לי. תאמינו
 וקיימים. שרירים הם במחשבתי. להעלימם לי מאפשר אינו עדיין

שם. הם
 ודמשק, ירושלים בין תשרוף שאיבת״עולם לקבוע אפשר עכשיו,

 או אותם נדפוק שאנחנו או כנים, נהיה בוא — חיילית ובלשון
המשיח. שיבוא עד זה, וזהו אותנו, ידפקו שהם

 מסוגל היית זה איכה בגין: את שואל אני כן, אם אז
 עם לן שהזדמן החופזני־חמקני, ההיסטורי הרגע את להחמיץ

סוריים- טילים על״ידי בלבנון הישראלי האדום״ ״הקו חציית

 זהו הרי מייד? הסורים על מילחמה לאסור ולא — סובייטיים
 אמריקה וגם העולם כל עכשיו !שואתי מידה בקנה לאומי מחדל

 — ואצבע אצבע כל על הידיים, על מה הידיים, על לנו מסתכלים
 בחאלב, בדמשק, היום יושבים היינו אילו !מילחמה תעשה ולן

 לנו מודה ואפילו לרווחה נושם היה העולם — בטריפולי בחומט,
 עולם אותו עכשיו ואילו למענו, שעשינו העצום השירות על בגלוי
 מפוטר! אתה בגין, מדון. פוטרי בנו רואה גופו ומתחסד צבוע

 להאשם רע לא סיכוי לן .יש במישטרה יום כל לי ותתייצב
!לאומי בפשע

 בעברית רק ולא להגיון, השבת כזאת, מילה יש כן, — אבל
 בין איבת״עולם אם מה אבל — בעברית) אפילו תרצו, אם (או

 גזירה היתה שלא כשם השמיים, מן גזירה אינה ודמשק ירושלים
 צריכה אינה זו גזירה של קריעתה האם ? קאהיר ירושלים ביחסי

כלשהו! באופן כלשהו, בזמן כלשהו, במקום להתחיל
 בגין, אבל לא. בינתיים כלומר, לא. או כן או לא. או כן או

 חלקכם מה אבל סוריה, סוריה !הלב על יד — אמ״ן מטכ״ל,
!הזה לא״ ב״בינתיים אתם

 עם שלום לקדם אינטרס שום מעולם לכם היה לא לא•
 הגולן, רמת על ויתור פירושו סוריה עם ששלום מפני סוריה,

כל. מכל בכל כידוע, דוחה, הלאומי הקונסנסוס זה ואת
 בעברית אבל תמימות־דעים. זה יום־יום של בעברית קונסנסוס

 למה אינטרס, היה לא לכם ואם לאומי. מחדל גם זה היסטורית
 משום־מה שסבור אחד, איש בסוריה יש אם לסורים! יהיה

 ישראל מה — עעימה להשלים שיש בשטח עובדה היא שישראל
!לעודדו כדי עשתה

עשתה. לא היא דבר שום
עשתה. היא ההיפן את !דבר שום

 על הצלפנו רמת״הגולן, בגזר הסורי החוטם לפני לנפנף תחת
 לרופף תחת וכן, כוחנו, בכוח שקבענו האדום״ ב״קו הסורי הגו
 המרתה תהליך את ולקדם זו במדינה הסובייטית האחיזה את

 התיכון במזרח אמריקנה״ ל״פאקס שתולין אמריקאית, באחיזה
 העמקנו הגולן, רמת במחיר ולו ישראל, גבולות שלום ותשכין

 י אמ״ן מטכ״ל, בגין, לכם, חשבתם ומה העויינת. האחיזה את
 מסמנים אינם שהסורים לפעמים? חושבים עושים לא שהרוסים

 ולמרבה כוחנו בכוח להם היפלנו מטוסים כמה שלהם הלוח על
 ברא לא עוד ילד־קטן״שלא״יגדל־לעולם שימחת — הרגעית שימחתנו

 לשעת- וציפיות מחשבות״נקם בלבם מטפחים ואנים — השטן
!אותנו לדפוק כושר

 היה שלא אדום״ ״קו על הללו הצבועים הדיבורים מה אז
 האלה הדיבורים מה ישראל? באגדות היה משל אלא נברא ולא
 אגיד אני !הישראלי לחיל״האוויר בלעדית השייכים לבנון שמי על

 זורם, שהכל מפני חולפת, איוולת הם הללי: הדיבורים מה לכם
 ושעות- הזדמנויות וחלוקת כוחות יחסי לרבות משתנה, הכל
ולפעול. לתמרן ויכולת כושר

 הצדדים ששני שחצני, חד־צדדי באורח מכריז מישהו כאשר אז
 בארץ לסטטוס־קוו״אנטה לחזור ״מוכרחים״ — וישראל סוריה —

 ואם אחד, מצד יותר לחייב מוכרח לא זה — ובשמיה הארזים
 לא המצופצף והצד הזה, ה״מוכרחים״ על מצצפף האחר הצד

 אינו שכזה חדש מצב ואם חדש. מצב כמובן, נוצר, כלום, עושה
 מנוס אין לו, הישירים האחראים את לפטר לשר-האומה גורם

מאוד. נכבדה שאלה באמת וזו לשר״האומה• קרה מה מלשאול
 דווקא אני שר־האומה. כזה, דבר שאין חושב מישהו אולי

 כדי חופשה נטל הוא לי שידוע ולפי הזה, בשר גדול מאמין
 מנחם, — הדגולים בניו שלושת של הפירכח מן מוצא למצוא
 יסיגו לא הסורים אם כי עולם, קבל שהכריזו — ומשה שימעון

 מילחמה אבל — בכוח לפינויים לפעול צורן יהיה הטילים את
תהיה. לא

אנטי־מימתה ^
 ויוצאי כורדיסטאן ויוצאי מרוקו יוצאי וצאצאי יום, יבוא

 המזרח ארצת שאר כל וצא אראן ויוצאי לוב ויוצאי גרוזיה
 מרגשי- ומשוחררים פטורים גאים, ישראלים אזרחים האיסלאם,

 והבחשנים הפטרונאים מיני לכל ויאמרו יקומו עדתיים■, נחיתות
 עם שמימונה, רוצים ולא מימונה רוצים לא הרף! בקדרתם:

 והרב והשר והראש הנשיא ביקור בלי או עם תוכן, ובלי תוכן
 והצווחות והצעקת והמחולות והמאכלות והנכבד והגאון והחכם

 וגירוד הייחוד טייפוח וזקיפות־הקמה והתרבושים והמלבושים
 לא אנחנו צריכים. ולא רוצים לא הקשקשת. ונאומי המורשת

 משם באו אבותינו עליונים. ולא נחותים לא מיסכנים. ולא חולים
 מתישהו מישהו מה לנו איכפת ולא מכאן, אנחנו אבל משם, או

 יהודי, הלא שכנו את בחקותו ורקד ושתה ואכל לבש ואיפהשהו
 לדעת שרוצה מי גלותו. בארץ המוסלמית הרוב תרבות נציג
 אנחנו ולספריות. ולמכוני־מחקר למוסיאון שיילן — פעם היה מה

זה! וזהו ישראלים אנחנו מפה.
 ולדעת חוטם לזקוף יעזו לא פטרונאים ואשכנזים יום יבוא

 את ללטף שצריך האלה׳ טוכי״הנחיתות ״בשבילם״, טוב מה
 מזוייפים, חיוכי-הנאה יחייכו לא בשנה, פעם שלהם הדפוק האגו

 הגנוז היופי את משל, ירוחם החבר כמו פיתאום, ויגלו מגעילים,
 שאינם כשם האיסלאם, בגלויות הערבים של החיקוי במורשת

 והעיירה חגיטו של והשפל הניוון בחיי הגנוז היופי את מגלים
 בצביעות יתנבאו לא חדשה, ארץ אל אבותיהם ברחו שממנה

היש ובגירסה שחורים״ הם ביותר הטובים מחברי ״כמה נוסח
״תימני רמטכ״ל לנו יהיה כבר ״מתי :יותר עוד המשפילה ראלית !

 אותם, מבחילות רק למיניהן שהמימונות כאלה, יש היום כבר
 אולי וביצים. עגבניות בלי או עם הפוליטי, ניצולן על לדבר שלא

 ישראליות של לאנטי״מימונות יחדיו יתכנסו חם הבא באביב
מולדת. שירי וישירו יפה

•קר קורא
)3 מעמוד (המשך

לע אלא צריך הוא אין זה רך
 פיקטיביים, סידורים כמה שות
 ההנחיות במיסגרת להישאר כדי

כול העסקים שנקבעו. המגוחכות
 עבור מקדמות קבלת כמובן, לים,

 תמורת הרצאות שייכתבו, ספרים
 לא-יהו- ״מוסדות לפני תשלום
ועוד. דיים״,

 יכולות אלה הרצאות (אגב,
 אם פשוט. לשוחד מסווה לשמש

 מוסד-מודי- או זר, ממשלתי גורם
 חסדיו את לרכוש רוצה זר, עין
 אינו ישראלי, איש־ציבור של

 לשורת־הרצ- להזמינו אלא צריך
 להשפעתו, הכפופים במוסדות אות
לגמ חוקית בצורה לו, לשלם כדי
לירות). מיליוני עשרות רי,

 מכן, לאחר המתחיל הרווח !•
 למכור יכול השר־לשעבר כאשר

 בצורת אליו, שהגיעו הסודות את
בסכו בתשלום, וראיונות ספרים

 מיליוני למאות המצטברים מים
 למעמד בתפקידו זכה אם לירות.

 ראש־ היה אם למשל, — בינלאומי
 מיל- בעת שר־ביטחון או ממשלה

 במשא- כשר השתתף אם או חמה,
 או שלום, בכריתת בינלאומי, ומתן

לג יכול הוא עולמי במשבר
הון־עתק. רוף

לע רב פיתוי כמובן, כאן, יש
 למשל, — מסויימים מעשים שות

 שלום להבדיל, או, מילחמה לערוך
 כזה דרמאתי מעשה כל כי —

 בצורת לכסף, אוטומטית הופך
סר ראיונות, הרצאות, ספרים,

טים.

ר אסו  ל
הכל את

 דרום־אמ־ למדינה מתאים זה
 רגילים שהיו למדינה או ריקאית
״לבנ בשם בצדק, שלא לכנותה,
טינית״.

 מוסרית ממדינה מאוד רחוק זה
 יכולים שהיינו מדינה ומתוקנת,
בה. להתגאות

למדי להחזיר רוצים היינו אילו
היגיי הגינות, של מינימום זו נה
:לאלה דואגים היינו ומוסר, נה

 שרים על האוסר חוק חקיקת י•
 פרטית כלכלית בפעילות לעסוק

חוכמות. בלי כלשהי,
 עסקן, מכל התחייבות קבלת י•
ההכ כל כי כשר, התמנותו לפני

מהרצ מספרים, לו שיהיו נסות,
 משירותו כתוצאה ומראיונות, אות

 בו, שרכש הידע ובעזרת הממלכתי
למדינה. קודש יהיו
 ציבורית אישיות כל חיוב #

 הצהרות- למבקר-המדינה למסור
 ומסירת לתפקידו, כניסתו עם הון

 כל כעבור מעודכנת הצהרות־הון
 הצהרות נוספות. שנתיים־שלוש

ל פתוחות להיות צריכות אלה
ציבור.

תנות בראוו
ובצינעה

מעמיתיו, יותר בולט דיין משה
 מכולם. יותר רודף־בצע הוא כי

 האישיות. מחולשותיו אחת זוהי
 פסיכולוגית תוצאה שזוהי יתכן
 בנהלל. גדל שבהם תנאי-העוני של
עו רק והוא יחיד, אינו דיין אך
 שאחרים מה יתרה בראוותנות שה

בצינעה. יותר קצת עושים
 אלה נוהגים עם המשלים ציבור

כאלה. למנהיגים ראוי מנהיגיו, של
 נס- את בשעתו הרים זה שבועון

ימ והוא זו. מציאות נגד המרד
חורמה. עד בה להילחם שיך

2280 הזה העולם


