
אור׳ ר
 ובדרן מוכשר במאי־סרטים זוהר, אורי שר׳ שמעתי

הת להקים מתכונן בתשובה, שהזר גסות בדיחות של
 הקמתה את גם ומתכנן הכבושים, בשטחים חדשה נחלות

ונחלנית. לאומנית דתית, שתהיה חדשה מיפלגה של
 של בתשובה״ ״החזרה אל להתייחס יכולנו כה עד

אלו הכל, ככלות אחרי פרטי. שיגעון כאל זוהר אורי
 אדם אין אם באלה. וכיוצא אלכוהול סמים, על עדיף הים
 זקוק והוא רגליו, שתי על לעמוד כדי צורכו די חזק

לברי מסוכנת הדת ולנתינדשל־בריחה, רוחניים לקביים
הרואין. מאשר פחות אות

אישית. פרשה להיות חדלה זוהר אורי -של דרכו אך
 של הדגמה הופכת היא
שדת־ישר־ :מפחידה אמת
 הישראלית במהדורתה אל,

מו הניאו־פגאנית, החדשה,
 ללאומנות בהכרח בילה

ואנטי־ דורסנית קיצונית,
הומאניסטית.

 נעניתי שנים 16 לפני
 זוהר אורי של לקריאתו
 להפגנה והצטרפתי ואחרים
אחוות־עמים. של גדולה
 הפקיע שם לגליל, עלינו

 (שהיה הצבאי המימשל
שיטחי־אדמד, שם) אז ,קיים

 אמור ערבים. של 'נרחבים
״.9 ״שטח אז נקרא זה

ה זו כמו היתה השיטה
 המערבית בגדה עתה נהוגה

 שטח־ — כלשהי באמתלה נסגר השטח וברצועת־עזה:
זמן־ ואחרי כלשהו מיתקן או מחנה מיטווח, אימונים,

שבו הצבא צה״ל, יהודיים. למתנחלים מועבר הוא מה
 — מניית־יסוד בו קנו מאייתנו ושאחדים שירתנו, כולנו
לשוד־אדמות. כמכשיר ומחפיר ציני באופן כאן מנוצל

 המחאה את והנהיג היוזמה את לידיו נטל זוהר אורי
ה זו. תועבה נגד היפה ארץ־ישראל של הציבורית

מוק מהדוררו מעין היתד, ,9 בשטח שהפגינה תנועה,
עכשיו.•• שלום של דמת

 וכיפה, פיאות בתוספת זוהר, אורי אותו — והנה
 שוד־אדמוית, של תנועה — הפוכה תנועה עתה מנהיג

לאומי. ודיכוי כיבוש התנחלות,
 יש לכך? גרם מה עורו? את זוהר אורי והפך איך

ב ״החזרה :לחלוטין ברורה אחת, תשובה רק לזה
תשובה״.

אלו :לשמוע המוכן לכל זאת מסביר עצמו זוהר ר׳
 בשטחים ההתנחלות כולה, הארץ את לנו הנחיל הים

הרצ הצלבנים כסיסמת אלוקית. מיצווה היא הכבושים
!״זאת רוצה ״אלוהים :בימי־הביניים חניים,

 באלף לשיבה משולות בתשובה חזרה של שנים כמה
 אל ויותר שנים 3,000ב־ או ימי־הביניים, עולם אל שנים
בן־נון. יהושע של עולמו
 ומדינת־ עם־ישראל את להציל שאפשר ר7שסב מי

 במילחמת־תרבות לפתוח מבלי התאבדות, מפני ישראל
המכריע. הקרב מן בורח זו, לאומנית־פגאנית דת נגד

משחור שחור דגל
 ועוד בחירות לבנון, — האחרונים הימים בהמולת

 ׳תשומת- את הקטנה הידיעה עוררה לא — כאלה צרות
הראוייה. הלב

 על ימי־מחבוש 38 של עונש הטיל צבאי בית־מישפט
שהח בנגב, צעירה בדואית אשה והרג ירה אשר החייל
 בשעה מחסום, ליד קרה הדבר תינוק. בזרועותיה זיקה

ה של צעדיהם להצרת הפעולות באחת הופעל ׳שהצבא
 את כנראה, שעברה, במכונית ישבה האשד, בדואים•
המחסום.

ש מפני קל, בעונש מסתפק הוא כי הסביר השופט
ום שחייל לכך להביא רוצה אינו  פותח שהוא לפני י̂ז

במח ימים כמה ישב כבר כי מייד, שוחרר החייל באש.
 שהטיל האיש אותו הוא לי, נאמר כך השופט, בוש.

 ש־ הצעיר אלמי, גדי על וממושך מרתיע עונש־מאסר
וייראו. יראו למען המוחזקים. ב-שטחים לשרת 'סירב

דראקו־ עונשים אחר צבאי שופט הטיל שנים לפני
 שיש בכך זאת נימק הוא כפר־קאסם. פושעי על גיים

 מישמר־הגבול, (ואנשי חיילים על מרתיע עונש להטיל
מת אשר פקודה הממלאים מישפט) באותו הנאשמים

אי־ד,חוקיות״. של השחור ״הדגל עליה נופף
ב המחזיקה צעירה, אם על קטלנית באש הפתיחה

ביט עם קשר שום לה היה שלא בפעולה תינוק, ידיה
פקו היתד, אם בלתי־חוקית. פעולה היא המדינה, חון
 היה ואסור בעליל, בלתי־חוקית היתה היא כזאת, דה

אחריה. למלא לחייל
 — ספק לך יש אם כנראה: אומרת, החדשה ההלכה

וילדים. נשים גם להרוג. כדי באיש פתח באש. פתח
 'של החדש המוסר זהו אכן כי להאמין רוצה איני

כזה, אינו אם אך איתן. רפאל הרמטכ״ל בימי צד,״ל,

* ).1965( '9 ב״שטח *
).1432( הזה העולם **
32 _ _

 לגדל אנחנו רוצים האם הרוחות? לכל כאן, קורה מה
? קלגסים של דור כאן

סרטן של מגו1

זוהו,
 הסרט את בטלוויזיה רחל ראתה הנשים, כל כמו
 כמו השד. בסרטן שחלתה האשד, על (והמפחיד) המצויין

 שמעה כולן כמו זה. נושא על מאמרים קראה הנשים כל
 משאבי גיוס תוך ולבסוף, ולהיבדק. לבוא הקריאה את

 בית על ביחד וצעדו חברות כמה התארגנו הנפש.
בחינם. הבדיקות. נערכות שם בתל־אביב, שטראוס
 לה אמר חביב נשי קול למקום. טילפנה כן לפני

 זהות בתעודת ״ולהצטייד אחרי־הצהריים 1 בשעה לבוא
סבלנות.״ ובהרבה

 מתוחה, ציפיה אחרי — הקבוצה התייצבה 1 בשעה
ב — נדודי־שינה של לילה גם ואולי סמויות חרדות

שהוז הנשים וכל הן — כולן את הושיבו שטראוט. בית
 קשים ספסלים על — במיספר 40כ־ — השעה לאותה מנו

 מובן בתי־השימוש. של הדלתות מול חשוף, במיסדרון
 ולא המתוחים, העצבים להרגעת מוסיקת־רקע היתד, שלא

חומר־קריאה.
הראשונה בפעם למקום שבאו אותן והמתינו. ישבו

 שלוש־ ארך זה אישיים. פרטים כמה למסור התבקשו
דקות. ארבע

צרי הם הגיעו. לא עדיין הרופאים הרופאים? היכן
י וחצי. 2 פשעה להגיע כים

 הדרוש, המועד לפני וחצי שעה הנשים הוזמנו מדוע
 המתח, את המגבירים בתנאים ספסל-עץ על לשבת ונאלצו
ככה. ? בלאו־הכי גם הקשה

 הסתלקו, הן בהפסקת־עבודה. היו מהנשים כמה
המפ מהבדיקה להתחמק כדי כלשהו בתירוץ די ממילא

כל־כך. חידה
 לבוא הוזמנה היא בסדר. היו רחל של התוצאות

מליבה. נגולה אבן שנה. בעוד נוספת לבדיקה
 שנה. חצי בעוד לבדיקה לבוא הוזמנה החברות אחת
 כש־ מהמקום יצאה היא לה. אמר לא הרופא מדוע?
משהו? מצאו אולי בליבה. חרדה

 ב־ כמו — הזה במקום שגם היא העגומה המסקנה
 — האדם אל מתייחסים — רבים כה מישרדי״ממשלה

 צורך אין בהמה. כאל — בפרט זד,אשד, בכלל האדם
 להקל בזמנו, לחסוך מינימלית, בהתחשבות אליו להתייחס

 עולה זה אין הרי לו. להסביר הנפשית, מצוקתו על
!בכסף אף

טו שאין מטרה למען קיים שכולו הזה, במקום גם
!ממנה בה

של יורשו
הלבן הסוס

 שררה מילחמת־העצמאות לפני שנתיים?) (או שנד,
 את לכלכל יכלו לא בנגב הבדואים קשה. בצורת בארץ

 כזה סוס שקנה מי כל למכרם. ונאלצו האהובים, סוסיהם
וש הסום, את יעביד לא שלעולם באללה להישבע נאלץ

 שהפר מי לבעליו. להחזירו יצטרך — למכרו ירצה אם
הבא. בעולם נוראים לעונשים צפוי היד, כזאת שבועה
 מצפון הישן, הכביש בקירבת ערבי ידיד לי היה

 בו הפצרתי לבן. נהדר, בדואי סוס שקנה לכפר־סבא,
 ואחרי בולט, היסוס תוך עליו. לרכב לי להניח פעם

הסכים. מצזיין, רוכב שאני לו שנשבעתי
 מלא- מבט בי שלח הוא הלבן, הסוס על כשעליתי

הערבי. הידיד לא הסוס, בוז.
נעלם שבעל־הבית עד לפקודותי לציית נאות הוא

הג אך והדבר לרסנו, ניסיתי דוהר. החל ואז מעינינו,
 קפץ שיגעונית, בדהירה פתח הוא סרבנותו. את ביר
 שעה כעבור כשחזרנו דשיחי־צבר. גדרות־תיל פני על

 באושר, התנשף הוא זיעה. שטוף הסום היה הביתה,
 אניח לא ״לעולם שאמר: מבט בי שלח הערבי והידיד

!״שלי הסוס על לעלות ליהודי עוד
 )את אשכח לא אך סוסים, הרבה על רכבתי מאז
 באוכף להישאר שהצלחתי מפני רק לא ההיא. הרכיבה

 גא שהיותי (הישג המיפרקת את ולשבור ליפול מבלי
 הנהדר, הסום עם שהמאבק מפני גם אלא מאוד) בו

לחלוטין. אז אותי התיש המרדני,
דומה. צרה לי יש האחרונות בשנים

שנים.. שמונה מזה בו נוהג שאני הלבן. הסיטרואן זהו
קמ״ש, 90 המותרת. במהירות לנהוג עימי וגמור מנוי

 שבד,גבלה ההגיון את מבין איני ואופן פנים שבשום אף
 (תל־אביב־ 1 מס׳ הכביש כמו מהיר, בינעירוני בכביש זו

הרכב. בסוג תלויה הבטוחה המהירות- הרי ירושלים).
 היתד, מעץ שקאבינה בג׳ים, נהגתי שנה עשרים לפני
 וגם שלו, מרכז־הכובד את שיבש זה יתא עליו. מותקנת

 ערב בסיבובים. בטוח היד, לא ק״מ 70 של במהירות
 כדי בגליל שנסעתי בשעה בו, התהפכתי מילחמודסיני

 מיבצר־מונפור. את נחמדות צעירות לשתי להראות
קלות). בשריטות העניין מן יצאנו (שלושתנו
 של במהירות גם לגמרי' בטוח הזה הסיטרואן ואילו

להס תחת במד־המהירות, מסתכלים אין אם קמ״ש. 130
 במהירות נעה המכונית אם יודעים אין בכביש, תכל
מזו. כפולה במהירות או קמ״ש 60 של

 זאת הסברתי לכבדו. מצווים ואנו חוק, הוא חוק אבל
 מסיט אני לרגע בשלו. והוא לסיטרואן, רבות פעמים

 .120ל־ 90מ־ עולה והוא — ממד־המהירות מבטי את
 בכעס, חוזר, אני .115ל־ עולה הוא ,90ל־ מוריד אני
 — מותש אני ■נסיעה כל בסוף .130ל־ עולה והוא — 80ל־

הלבן. הסום על אז, כמו ממש
 כשאני ואילו החוק. עם אותי סיבך לא לפחות, הסום,

 הסתבכות מפני רגע בכל חושש אני בסיטרואן, לוחם
כזאת.
מכונית! של נישמתה נפתולי את לשוטר תסביר לך

דיין בראשות חלינו
 הערכים כל של ארבע־שנתי מיבחן הן הבחירות

 מערכת־הבחירות, פי על לשפוט אם במדינה. הציבוריים
מאוד. עגומות להיות עומדות המיבחן ■תוצאות

 של במצב נתונים הערכים כל כי מוכיחות הבחירות
 אין, רעיוני ויכוח התמוטטות. לאמר שלא הידרדרות,

ה של לבעייות־הגורל אלטרנטיביים על״פיתרונות ויכוח
אין. המנהיגים של אישי מופת אין, מדינה
העב השפה גם נמצאת המתמוטטים הערכים בין

 הבורות בולטת שבה זו כמו תקופה אין כי נדמה רית.
המדינה. של והחברתית המדינית הצמרת של הגוברת
הס לך (״כדאי בולטות דוגמות כמה על עמדנו כבר
ב מתר לישון תוכל משניהם מי ״עם חזקה״, תדרות
ועוד). שקט״,
 שלמה מיפלגה :(בינתיים) חדש שיא יש הנה אך
שגיאה. שהוא שם לעצמה אימצה חדשה

טרמפיס בתוספת דיין, משה ישל הקיקיונית התנועה
 שם. לעצמה בחרה גרורים, וסתם מלחכי־פינכד, טים,
 חדשה מיפלגה בעולם), (וגם בארץ הקיים הכלל לפי

 שם תמיד לעצמה בוחרת
׳לתוכנה. לחלוטין המנוגד
 ■ניסיתי ׳הקרם צלב (בסיפרי

ול זו תופעה על לעמוד
המ המכניזם את הסביר

ש דיין, תנועת לכך.) ביא
 לגמרי פרטית תנועה היא
פוליט גרוטאות כמה של

״חתנו־ לעצמה קוראת יות,
ממלכתית״. להתחדשות אה

יפה.
 בכתיב מתחילה הצרה

 כימעט ראשי־התיבות. של
בוחרת בארץ תנועה כל

 מתוך שמה** * את לעצמה
ראשי־ד,תי לעבר פזילה

לתעמו נוח זה שלו. בות
רצו־ אסוסיאציה ■ויוצר לה

ראשי- מיפלגת־העבודה-הישראלית. בולט: (חריג ייה.
 המע״י זהו כי לחשוב אותנו לפתות עלולים שלה התיבות
הגס.) המע״י ואולי הלאומי, בגוף העיוור
 ת״ף- הם שלה ראשי־התיבות מיפלגית־דיין. גם כך

תמונה חלם.) עם (מתחרז תלם בקיצור: למ״ד־מ״מ.
הול או חדש, תלם בזיעת־אפם .חורשים אנשים :יפה
בתלם. כים

 כלל זהו תל״ם. להיכתב צריכים אלה ראשי־תיבות
 מצטרפים ראשי־ד־,תיבות כאשר העברית: בשפה פשוט

 סופית. היא האחרונה האות כמילה, ומבוטאים למילה,
 כאשר זאת, לעומת אג״ם. ח״ן, תנ״ך, או״ם, מפ״ם, כמו:

מבטאים ואין למילה, מצטרפים אינם ראשי־התיבות
 :בלתי־סופית נשארת האחרונה האות כמילה, אותם
סג״מ. שב״כ, בריר,״מ, מו״מ,

מראש ■נועדו החדשה המיפלגה של ראשי־התיבות
 מילה של משמעותה את ולקבל כמילה, מבוטאים להיות

■תל״ם. הוא הנכון הכתיב שגיאה. היא תל״מ קיימת.

מתנחל

זוהר*


