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 לו הולך שלא בשקיעה, בבר שהוא במובן, ידעו, כולם בן,
 אינו הערבי שהעולם מתגברת, מבית שהאופוזיציה במצריים,

 זאת ובכל זה. ממין שליליים דברים מיני בל ועוד איתו,
 מבירה הלשון עובדה, הפתעה. היא הפתעה בי הופתעו.
 לשון היש (מעניין, מילה לה הקדשתה בעצם זו בתופעה
ממנהו). נעדרת הפתעה שהמילה בעולם,
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 ההיסטוריה גזר־דין את ברציחה ראו במוסקבה השמחים

 הצדק התגלמות את בבך ראו ובו׳ בבגדאד בדמשק, העולמית.
 אלוהים. אצבע את בבן שראו אלה רבו גם רבו אצלנו, הערבי.

 אלוהים, מהו בי אצבע, גם שיש ברור אלוהים, יש אם בי
 שבזה, חזק שבזה, גדול אבא מין איזה לא אם הכל, בסן

 — ולפעמים במכות, האהובים ילדיו את מעניש שלפעמים
 הבן־ מה לו שאיכפת אלוהים יש אם מה, אצבען בזקירת

 מסוייט ביום אוכל לא הוא ומה ואין, יום יום אובל אדם
 ששאיכפת אלוהים בלומר — למשל כיפור, יום במו בשנה

 ואבוי ואוי בני־אדם, של ובמעיים בקיבה מתרחש מה נורא לו
 מסויים אחד ביום מתמלאים שלו והמעיים שהקיבה ליהודי

 להיות יבולה ולא לו אין אז שבזה, אלוהים יש אם — בשנה
אצבען לו
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 דווקא ואולי — הדעת בהיסח החמיצה שלנו הטלוויזיה

 בהתאמת שם שסערו בימית הריקודים את — במתכוון
 בפרט. והפיתחה בכלל סיני עובר אל־סאדאת, מות על הידיעה

ן גם אבל עסק. לנו יש מי עם סוד זה אין י
 — יופי איזה ! נרצח אל־סאדאת :ליהודים גדולה שימחה

 הישראלי״מצרי השלום על הקץ שיקיץ סביר, סיבוי יש עבשיו
 אבל הלא־בטוח המוכר, השיגרתי, למסלול יחזרו והעניינים

 תהיה לא שבידוע, אלא המפתיעה, ההפתעה עד (ידוע ידוע
 אינה העברית 1973 מילחמת מאז מפתיעה; הפתעה עוד

 אמנם אז שלום, לא ואם בידוע). הפתעה, למלה עוד נזקקת
 ואם מחר, או והיום, נסיגה. סטופ אבל מילחמה, לא עדיין

 חזרנו א־שיח/ שרם ״הוי יושר עוד מחרתיים, אז מחר לא
שלנו חיל־הים שספינות בתנאי במובן — בשלישית״ אלין

 ובעצמו בכבודו מובארב אפילו בי להניח מותר ״אי״אי־אי״,
 מתרוצצות ואם מחר. יהיה הוא ומה מי יודע אינו עדיין

 ן לעשות לנו בדאי מה ישראל, לגבי סותרות מחשבות במוחו
ן הפרו את או האנטי, את לחזק
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 באפריל, 28 לאחר מדיניותו סוד את לקח אל־סאדאת

 העצמאות יום הוא משום־מה, זה, שיום לי, (אומרים 1982
 לעולם הקבר. אל !)הדר רבתי סמליות איזו — שלנו הבא

 שידעו והיו שקיוו, והיו שחששו, אצלנו היו בלומר, נדע. לא
 הידענים ידעו. פשוט שולל. אותנו מיליד שהוא הזמן בל

 או להוכיח יובלו לא הם גם עונשם. על עכשיו באו הללו
 — מובארב יעשה מה ולראות להמתין איפוא נשאר להיווכח.

 לכן באל־סאדאת. לעשות אמורים שהיינו מה בדיוק זה והרי
 שאל־סאדאת טוב בבר, אם כי שגורסים טי את מבין איני
 איזה למיבחן. יועמד קמפ״דייוויד הסבם עתה בי עכשיו, מת

 אז ועד חודשים, שיבעה בעוד יהיה המיבחן הלא מיבחןז
 ״האחים רק משוגעים ן בהסכם תג לשנות משוגע מובארב

 עוצרי״הנסיגה־משטח־לא־להם״ ו״האחים שם, המוסלמים״
 שתבוא מילחמה שעוד ובטוחים, סמוכים ואלה אלה פה.

הבעיות, בל את תיפתור לטובה עלינו
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 מפני קינן עמוס במו אל־סאדאת את אהבתי לא אני
 אשה. שאיני מפני נשים במה כמו ולא קינן, עמוס שאיני

 וניד הברה לבל סגידה של במשמע אותו הערצתי לא גם
 מאוד, מהם שהתרשמתי שהערכתי, דברים בו היו שהפיק•

 לבל בך בל מחוורים שהם מפני עליהם לחזור צורך ואין
השח התיאטרליות, סלידה: בי שעוררו דברים והיו בר־דעת.

 לו עמדו לא אלה שבל מעניין, העצמית. ההאלהה צנות,
 מפני זה האם דמעות. עליו הזילו לא המצרים יומו. בהגיע
 בה היה שהוא מפני ן גמדים בין גוליבר היה פשוט שהוא

 הלך. גוליבר בן, או בן ן עמו את מקדים ובה יוצא־דופן
!הגמדים ן ילדים נשאר, ומי

* * *

להת- מילימטרים: תישעה בכדורי לו נפתרה אחת בעיה

בעצם וקדו אל־סאדאת, של קיברו על שרקדו אלה
שכב רצה מי * הם קיבר□ על אבותיו? עם ל

 שהחלו שבפי מזרח״מערב, בכיוון ולא צפון־דרום בכיוון יפליגו
באחרונה. להפליג

 קפריסין, בנמלי מוגבלים הימיים ששאופקיו חובב, כספן
 מקורם הימיים האסונות של המברעת שהמרבית מקובלני,

 הסעודי התימרון סביב המנסרות השמועות אנוש. בטעות
 מחייב•■ עיקרון־ברזל מאשרות אינן אולי הישראלי הסטי״ל של

 במצב אלא בטעות לא מדברות הן שבן זה, תושיה
האנושית. ההתנהגות בתחום אנו עדיין אבל כלשהו,
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 ריקדו שם מקום בימית, בלומר בים, ן היינו איפה אז
 פולקלור חוקר כל אל־סאדאת. קבר על מלא בפיבחון אנשים
 לעתים הנרקד מובהק, מילחמה ריקוד היה זה בי יעיד, יהודי

 מתופפים הטימטום תופי הישראלי. הג׳ונגל במעבה מזומנות
 את לנו תחזיר אשר חדשה, מילחמה לקראת ובנותיה בימית
 ואז, סיני, בל את בידינו ותשאיר סיני של הראשון החצי

 והמיל־ מיקסם־שווא הוא שהשלום להגיד אפשר יהיה כמובן,
 אל־סאדאת, קבר על עכשיו שרקדו אלה רק חיינו. היא חמה

 נותרו עוד זאת. להגיד יובלו לא קיברם־הם, על רקדו ובעצם
סיני. מילחמות של הענקי בבית״הקברות קבורה מקומות

— הידיעה אימות אחרי הראשון שברגע היא, האמת
 ממש ובדבריו ראשון, ידע קיסינג׳ר איך לב שמתם אגב,

 עדיין דפרטמנט״ שה״סטייט בזמן אל־סאדאת את הספיד
 להוציא עמדתי — ן ידע הוא אין ן ביד״ קלה ״פציעה על דיבר

 מיצרי של המערביים המבואות עד מערבה לנוע לצה״ל פקודה
 שקטתי מהר חיש אבל בטוח■ שבטוח מה וגידי. מיתלה

 הבי מי שלנו, סיני ממטורפי חוץ הרי מיותר. שזה והסקתי
 מאחרי העומדים לא אם קמפ-דייוויד, הסבם בהפרת מעוניין

 אדוקה, באמונה מאמינים טועה איני שאם אל־סאדאת, רצח
 האלה, האנשים את בישראלז להלחם בהכרח ממש, חרדית

 את להקיז בדי ובריבבותיהם באלפיהם ליפול יהססו לא אשר
ן עכשיו לחזק עלינו למדי, בבר המדולל דמנו

* * *
 (תלוי מובארב־מובאראן־מובארק אל אותנו שמביא מת

 איך להיווכח משעשע ממש ;קורא אתה עברי עיתון איזה
 סופית כף על הערבית באחותה לשווא מתמודדת העברית
 שביקר האחת בפעם אפילו איתו נפגשתי לא למזלי, דגושה)•

 לאיש לבשר אובל ולא בבאר־שבע, שם זוברים, אתם בישראל,
 בראיון גילה וייצמן עזר אם זה. סאדאתי עובר של טיבו מה

היה לא סאדאת על שלנו המודיעין תיק בי טלוויזיה,
. 56

 אינו הבל, בבלות שנותר, מה אם לפרוש. בדיוק מתי חבט
קומה. בזקיפות מוות של סמל יישאר הוא סמל, אלא
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על ההשפיע וראו: שבזה, מוחץ שבזה, מסעיר מאורע

 איש נתחזקנו בכולנו רובנו לאו״דווקא. ן דעתו לשנות מי
 אשר ן לשלום לשלום, אשר משכבר. המחופרות בעמדותיו

 למילחמה אשר להימור; המילחמות, רצף קטיעת על להימור
 כך ואם לאומנית. ולקנאות למילחמה לאומנית, ולקנאות

 שאצל לחשוב, אפשר היה ז אחרים אצל לא מדוע אצלנו,
 בסעודיה. להתחולל העשוי לגבי אדום אור יידלק האמריקאים

 שבעתיים. להם יקרו שם עושים שהם השטויות !וחלילה חס
 כדי למערב, נפט למבור מוכרחים שפשוט הללו, הסעודים

 אפשר ברובלים (ומה, עצמם את לפנק יובלו שלו שבדולרים
 שרק — ואוויריים יבשתיים צעצועי־ירי רוצים ()להתפנק

 שהוא — ושמענו ראינו כולנו — הבטיח הזה והרגן יגידו.
 באיראן. שקרה לזה דומה משהו יקרה שבסעודיה ירשה לא

הזה. הגיבור אמר, אמר
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 חרף לקאהיר בצאתו התעלה בגין — נבון שנכון ומה

 התעוזה עצם על בגין• לך, הכבוד בל מאוד. ממשית הסתננות
 הוליווד זה פוליטיקה מה, לן. שתתבייש רגן, ואתה !הזאת

 ן כובב למען העלובים חייהם המסכנים בפילים־להטוטנים עם
ן אתה בזה
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יופתעון. מפתיעין וסוף הפתיעון, דהפתעת עעל :תיזבורת

£ המחטטים (
/ הנקרדפילים על ועשיתי

:הנפילים בעיר סיפוקם על באו לא אשר
המכפלה, במערת הסליחות תפילת לעת ויש

ויעקב יצחק אברהם, שלדי את המחפשים חיפשו לשווא
;במחילה

 — נשותם עם לשכב בושים חזרו חצות לעת אויה,
!אביתם עם לשכב התאוו מה הלא והמה,

■■■ צתו1! 'הסובסידיות ■■
)13 נזעסוד (תמשך

 בסיס על היתר, לא המיפלגות שתי בין
 של צביונם כי מדיניים־לאומיים, שיקולים
הש לא זה בעניין המערך ושל הליכוד

התוצ שהשתנו כפי התקופה, לאורך תנה
 הושפעה, ההצבעה בסקרי־דעת־הקהל. אות

 הכלכלית במדיניות השינויים מן בעיקר,
הש שאכן מדיניות המיפלגות, שתי של

 איחה ויחד האחרונה השנה בחצי תנתה
 בסיקרי־דעת־הקהל. התוצאות גם

 היה הליכוד לטובת בדעת־הקהל •השינוי
 שייגאל רגע באותו התחיל והוא פתאומי,
 עובדה ממישרד־האוצר. התפטר הורביץ

מפו הם ישראל שהמוני מוכיחה לבדה זו
הו הם כן: על יתד ורציונאליים. כחים
לאינדוקטרינציה. אובייקט הם שאין כיחו
 בשטח, העובדות על מסתכלים הם

 תיאורטיים תירוצים שופטים. הם ולפיהן
 לא אנטי־פועלית למדיניות ואידיאולוגיים

הזאת. המדיניות מעיקרי דעתם את הסיחו
 תוכניתו את גם קנו״ ״לא ישראל המוני

נב לא שבעיקרה בן־שחר, הפרופסור של
 הורביץ, של ממדיניותו דבר בשום דלה
 המונ- התיאוריה במונחי נומקה היא ואף

 ב־ עטופה היתד, אמנם היא טאריסטית.
 הטעה לא זה דבר אך המערך, ציבעי

 עמיד מי היטב הבינו והם העובדים, את
מתוכניתו. לסבול עתיד ומי ליהנות

עיי השכונות, אנשי את הפסיד המערך
 ויהד החדשה והחקלאות הפיתוח רות

 הופיע לא הוא כי הבחירות, את איתם
 שום עם הופיע לא הוא פועלים. כמיפלגת

 — תוכנית על לדבר שלא — סיסמה
העו של חייו רמת העלאת על שדיברה

האינ דיווחי נגד שכרו הגנת ועל בד,
פלציה.

לבוא אין______
לעובדים בטענות

 כאשר למערך הזיל! לא זו! ל ף
 נהנה המערך שר־האוצר. היה הורביץ ״■
 נגד העובדים של מחאה מהצבעת אז

 ארידור של כהונתו רקע על אבל הליכוד.
וה המערך, של הליקויים כל כשר־אוצר,

היום. לאור בלטו שלו, הבלתי־פועלי אופי
 הבחירות מערכת של האמיתי הגיבור
 הור־ אם בגין. ולא ארידור היה האחרונה

 עוזר היה לא שר־האוצר נשאר היה ביץ
 את מפסיד היה הוא דבר. שום לבגין

הבחירות.
 נפלו העובדים מקרב הבוחרים האם
 של הכלכלה ? לכלכלת־בחירות קורבן

בהי של כלכלה היתד, ולא אינה, ארידור
 מתוך בא כשר־האוצר מינויו (אולי רות

 דעותיו כי הליכוד, של בחירות שיקול
מדי עיקרי — ידועות) היו ארידור של

הסוב החזרת במיוחד נכונים, הם ניותו
הבסיסיים. למוצרים סידיות

 את להוריד מצליחות הסובסידיות אם
 עלייתם, את להאיט לפחות או המחירים,

 הקטנת דרך עצמן את מממנות הן הרי
הק ודרך הצמודים, הממשלתיים החובות

 מוצרים על הממשלתיות ההוצאות טנת
 צורך אין יורדים, שמחיריהם ושירותים

 ארי־ של מדיניותו בגללן. בתקציב לקצץ
 ומזו הורביץ של מזו טובה יותר דור

 אל בטענות לבוא ואין הציע, שבן־שחר
 עם הבעייה עבורה. שהצביעו עובדים אותם

 רצה שהוא אינה ארידור של מדיניותו
 עד רק הלך שהוא אלא העם, עם להטיב
הדרך. אמצע

 ארידור היה הדרך של השניה במחצית
 שער־ הריבית. שער את להוריד צריך

 של העיקרי האדיב הוא הגבוה הריבית
 הייצור ושל היצרנים של במשק, העובדים

 מייקר גבוה ריבית שער כולו. המשק של
 באופן גורם ולכן המוצרים, את ישירות

 כל את מעביר הוא לאינפלציה. ישיר
 ואל הבנקים אל בייצור שנוצרו הרווחים

ב שעוסקים הפיננסיים הסקטורים שאר
מימון.
 את לעצמו לחסוך רוצה ארידור אם

 הוא אם בתקציב, קיצוצים של הכאבים
 יפעלו שלו המחודשות שהסובסידיות רוצה

 הוא ואם זמן, לאורך האינפלציה להורדת
 וסגירת אבטלה של משבר למנוע רוצה

 שער־הריבית. את להוריד עליו מיפעלים,
 על במילחמה והמכריע הבא הצעד זה

 — זו בדרך ילך הוא אם המשק. טובת
 ספק אין — כה עד ממדיניותו שמתבקשת

 אך בו, הפועלים תמיכת על שישמור
המשוריינים. האינטרסים בעלי עם יתנגש

 בליכוד הללו האינטרסים שבעלי ייתכן
 הבחירות, מאז מספיק זמן שעבר החליטו
 — ה״ארידוריזם״ את לחסל הזמן ושהגיע

 הקו־הארידורי״, ״שינוי של פירושו זהו
בקרוב. נראה התוצאות שאת
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