
השיגעון של השיטה
— הזד. בשיגעון שיטה יש אבל — שיגעון שזה יתכן

שקספיר. של במחזהו האמלט, על פולוביום שאמר כפי
בהתפר שיטה בהחלט יש

ה בגין, מנחם של צויות
ה הנורמות מכל חורגות

דיפלומטיה. של מקובלות
 הרי שיגעון, זהו אכן אם
מחושב. שיגעון זה

בשעתו, שסיפרתי כפי
(ב־ בגין על כתבתי כאשר

איש־ על הכתבה מיסגרת
 זאב טען תשל״ז), השנה

השקפת־ ישכל ז׳בוטינסקי
 בשיר מתמצית שלו1 העולם

 היינריך של אחד קטן
 את אדום״. ״באוזני היינה,

 יוחנן לי סיפר הסיפור
עלי. הנאמן באדר,
 נראה שירי ליטוש ללא
כך: בערך השיר

 אנחנו סובלים כאחים
;זה את זה אלף שנות כבר
שיגעונותיך, סובל אני

שאהיה. סובל אתה

 תוקפת אותך לעיתים
 לץ, של כזו שובבות

 ידיך ציפורני את אז
נועץ. אתה בגופי

 בינינו תקום סוף־סוף אך
 הנה ידידות־אמת.

משתגע, כבר אני גם
אדמה. לך בקרוב

 ■לעצמו. אותו אימץ ז׳בוטינסקי נבואי. שיר היה זה
אותו. מגשים בגין

 פעם הציע היינה, שירי את קרא ■שלא שרון, אריאל
 העולם על למדיניות. כר,נחייה זו מעין תיאוריה לקבל

 גפרור. יש לישראל אך נפט, ״ש שלסעודיה אמר, לדעת,
משתגע!״ אני אותי, ״עיצרו בבחינת:

 מכל רב. זמן במשך בתעלוליו להצליח יכול משוגע
 הוא... איך יודע אתה בו... להתחשב ״צריכים ילחשו:

 מה ישכח הוא סוכרייה, לו תזרוק אם להירגע... לו תנו
לעולל...״ התכוון

 אינו המשוגע ואם יימאס. זה דבר של בסופו אבל
 בחלוק צוות ישלחו דבר של בסופו ביריון-קשקשים,

בכותונת-כפייה. אותו ■וילבישו לבן

ריח אץ לכסף
 יש סאן־סאלוואדור העיר מן קילומטרים כשלושים

 במיילחמת־ סימךדרך שהפך שחורות, אבני־בזלת של עמק
באל־סאלוואדור. האזרחים

 הנפוחים, הנשרים הם ביותר הטובים ״התמרורים
 לעוף, מסוגלים אינם שוב כי עד שמנו מהם שרבים

 זהו עכשיו מיזבלה. זה מקום היה פעם המוות. וריח
 מי יודע אינו איש אלמונים.״ של גופות לזריקת אתר

 זאת עושים כי להניח סביר אך הגופות, את שם משליך
 שנרצחו אלמונים הם ההרוגים הסמוך. הצבאי המחנה חיילי

 לקברם. מוכן אינו ושאיש עינויים, אחרי לרוב בסתר,
 מי הם הקורבנות רוב כי הכריז מקומי ארכי־בי׳שוף

 שיריבים מי או ׳שמאלניות, בנטיות איכשהו שנחשדו
עליהם. הלשינו אישיים

 פירסם העיתון אותו אמריקאי. בעיתון כך על קראתי
 אל־ של לצבא זורם ישראלי שנשק אחרת: ידיעה גם

שלנו? בנשק נרצחו האלה ההרוגים מן כמה סאלוואדור.
 ממוצא איש ניקאראגואה, שיל הממשלה משרי אחד

 ישראל כי לאחרונה טען פלסטיני), או (לבנוני ערבי
 כך ■ על גם המרכזית״. אמריקה של ״ספק־המוות היא

האמריקאי. העיתון הודיע
 כץ, מרקוס סוחר־הנשק של שמו הוזכר מרודח? מי

 המזכירים יש וגדש-אמונים. צעירי־המפד״ל שיל המממן
 של שמו הוזכר אחרים. — ובהווה בעבר — ישראלים

 חביבו גנגר, אריזה וידידו־עוזרו ריקלים׳ משולם היורד
שרון. אריק של החדש
 ממשלת-ישראל כמובן, היא, העיקרית הסוחרת אך
 לדיקטטורים. רק לא בלי־המוות את מספקת היא עצמה.

 — אלא חצי־רישמיות, ולחבורות־רצח ■לאירגוני־גסטאפו
 המוכנים אחרים לגורמים גם — שטוען מי שטוען כפי

 ׳באמריקה המאבקים ימן בכמה כי הטוענים יש לקנות.
יישראלי. בנשק הצדדים י נ יש משתמשים הלאטינית

 דם של ריח לא גם ריח. אין לכסף טוב. עסק זהו
ודמעות.

המעופף הבזיון
 בריטיש בחברת לבריטניה טסתי חודשים כמה לפני

להשתמש לי איפשר לא שלי לוח־ד,זמנים איירווייס.
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 שילמתי כן ועל מוזל, כרטיס להשגת השיטות באחת
דולרים. 1100כ־ — הטיסה של המלא הנקוב המחיר את

 במושב החברה אותי הושיבה זה פנטסטי מחיר תמורת
 בשעת גם לגופי המרפקים את להצמיד אותי שהכריח צר,

 של מעבר מלאפשר צר היה שהמעבר מכיוון האכילה.
 הובל בשורה, מושבים הוספת בגלל עגלות־ההגשה,

 המגישים נשארו הארוחה אחרי הדיילות. בידי האוכל
 הצליחו המיסכנות שהדיילות עד כשעה, במשך לפנינו

 לכתוב, לקום, היה אי־אפשר הזה הזמן כל במשך לסלקם.
 הווקמן במכשיר בטהובן של סונאטה שמעתי לולא לזוז.
משתגע. הייתי שלי,

 הטיסה, של ה׳תת־אנושיים התנאים ירק לא אותי הרגיזו
 הידיעה שיבעתיים אותי הרגיזה איחר. שהמטוס והעובדה

 ששילמו במטוס הנוסעים חצי־תריסר עם נמנה שאני
 מהמחיר ישליש שילמו הנוסעים שאר כיל מלא. מחיר
 התנאים באותם המטוס, באותו הטיסה, אותה תמורת הזה,

יותר). גרועים תנאים לספק היה אי־אפשר (פשוט

 להרהר כדי פנוי זמן והותר די לי השאירה הטיסה
תענוג זה היה פעם האווירית. לתחבורה שאירע מה על

אבנר׳ אוד׳

 כיום רווחה. של מותרות, של הרגשה בכך היתד, לטוס.
טהור. עיבוי זהו

 של מאבק־היחיד אחרי באהדה עוקב אני כך משום
 שהגיש האירופי, הפרלמנט חבר בטל, הלורד בריטי, אציל

ואירגונן. חברות־התעופה נגד תביעה האירופי בבית־הדין

 לקילומטר וקבוע אחיד מחיר שיהיה מחייב ההגיון
 של מיגוון מאפשרים תנאי-הטיסה רק כאשר טיסה, של

 באוויר שוררים זאת תחת השרות. לטיב בהתאם מחירים,
 לסחוט. שניתן ימה הנוסע מן סוחטים — תוקי־הג׳ונגל

 וטיסה לניו־יורק, טיסה מאשר יותר עולה ללונדון טיסה
 בניגוד ללונדון. טיסה מאשר יותר עולה לפראנקפורט

 מאשר פחות משלם ארוכה לתקופה שנוסע מי הגיון, לכל
 להערמה שיטות ואחת אלף יש לייום־יומיים. שנוסע מי

 לספק יכול ממולח סוכן־נסיעות קריצת־עין. תוך ולגניבה,
רישמית. שנקבע מזה המחיר ברבע טיסות ללקוחותיו

 הגיון של עול כל פריקת של כזה מצב נוצר איך
 רישמית, וסחיטה היום לאור שוד של מיסחרי, ומוסד

 ירידה של הנוסע, של האנושי בכבודו קבוע זילזול של
השרות? טיב ■של מתמדת

 חוסר־ אחת: תשובה רק לכך יש הצער, למרבה
התחרות.

 ממשלתיות־מונופוליסטיות. הן חברות־התעופה רוב
 קארטל האלה ד,״לאומיות״ החברות יצרו עצמן לבין בינן

 הלקוח לדיכוי — קארטל כל כמו — הפועל בינלאומי,
 האזרחית התעופה את הפך זה מצב התחרות. ולמניעת

 אי- של סמל מעופף, ■לביזיון שנה מעשרים פחות תוך
הציבור. וניצול טכנולוגי פיגור יעילות,

 מיבנה על חשובות השלכות לכך יש הרחוק בטווח
 גופו מיבנה על השלכה לכך יש ׳בינתיים אך הכלכלה.

האווירי. הנוסע של

השחור ב׳ יום
 על בכנסת האומלל הדיון בעת שבועיים, לפני

 היא כנסת איזו :בליבם רבים זעקו הגולן, סיפוח
 ולהגיד לקום המעז אחד איש אף בה אין מדוע זו!

? להגיד שיש מה בוטה בציורה

 צחיח בנוף גיבורים שנותרו כמה עד — הגיבורים
 לחוק- בממשלה שהתנגד הליברל׳ ברמן יצחק היו — זה

 המפד״לי, מלמד אברהם ח״כ ;להצביע בא ושלא הסיפוח
 הצביעה שלא אגודת־ישראל, וסיעת ההצבעה, מן שנעדר

 היחידי המוסד היא מועצת־גדולי־התורה כי מסתבר בעד.
על מוסר, של עקרונות על־פי מדיניות הקובע במדינה

פיהם. על לפעול פוליטיקאים וד,מכריח אמונתו, פי
וחרפה. בושה בין כשיכור התנדנד האומלל המערך

 מלבד כלשהי, הצעד, סביב להתאחד מסוגל היה לא הוא
 בתירוץ כלל, להצביע ■שלא ביותר: הפחדנית ההצעה

 זה. חשוב צעד על בדיון השתתף לא המערך אחר. או זה
 הצביעו שלו הניצים זו. החלטה גם הופרה מכן לאחר

 אמרו לאולם, פעם מדי הגיחו שלו היונים הסיפוח. בעד
 בקולותיהם חוק־יהסיפוח עבר דבר של בסופו ויצאו. משהו

 ח״כים, 61 של מוחלט רוב נוצר כך אנשיה־,מערך. של
 שבגין שלישים״, ״שני של הפורמלי הרוב נוצר וכך

לואים. סם השגריר באוזני שלו במונולוג בו מתפאר
ה הדיכוי ריקע על כמגוחכים, נשמעו רק״ח דיברי

 בתמיכתה בעיצומו, רגע באותו שהיה בפולין,׳ קומוניסטי
 המוערך, בתוך ונעלם נבלע ר״ץ רק״ח. של הנלהבת
 מיפלגת־העבודה, של היונים אחרי נגררה אלוני ושולמית
 חבריהם כי יראו כאשר החוק נגד להצביע שמיהרו
י בעדו. מצביעים הניצים

 ההגיוני הנאום את השמיע משינוי רובינשטיין אמנון
 הצדיק הוא גם אך — הצעת־החוק נגד היחידי והמנומק

 לשיטת רק התנגד הוא לצמיתות. הרמה החזקת את
ולעיתוי. הסיפוח
 פשוטה: בצורה ישאמר אחד אדם אף בוויכוח קם לא
 150 ממנה גורשו ממילחמה בעת סורי. שטח היא הרמה

 ויד,ממתינים בסוריה, כפליטים מאז הנמקים בני־אדם, אלף
 ולא סוריה, בלי שליום לקום יכול לא לאדמתם. לשובם

 האינטרסים את הרמה. החזרת בלי סוריה עם שלום יקום
להבטיח יש זה בגבול ישראל של הלגיטימיים הביטחוניים

 התנאים בסיני. כימו באמצעים — להבטיח ואפשר —
 פיתריונות למצוא ויש בסיני, מהתנאים ■שיונים ברמת־הגולן

הגזרות. בשתי שווה העיקרון אך אחרים.
 הטענה את ומפריך מוסיף בוודאי היה אמיץ נואם
 הרמה ממרומי בישראל הסורים התגרו כאילו החוזרת,

 ספריהם ששת־הימים. למילחמת ■שקדמו השנים 18 במשך
 רוב כי מזמן הוכיחו ואחרים ישראליים חוקרים של

 ישראל, על־ידי אז יזומות ה״ו זה באיזור ההתגרויות
 שפעל שרון, אריאל ההפקר. ■שטח על להשתלט כדי

בגלוי. ׳בכך מתפאר זו, בגיזרה זמן־מה במשך

 ולוא — סיעה בכנסת נותרה לא כי נאמר. לא זה כל
 דברים להגיד עוז שתרהיב — מאוד קטנה ולוא קטנה,

 על־פי וחשבון, פחד בלי ואמינים, אחראיים ברורים,
וההגיון. המצפון *'צו

אזר 19,373 נמצאו לא הארץ שבכל מפני אין? מדוע
 דרוש שהיה המיספר — כזאת רשימה בעד שיצביעו חים
אחוז־ד,חסימה. את לעבור כדי

 לאמר יכול אני זו, לכנסת מועמד ■הייתי שלא מכיוון
 איני אישי. אינטרס כבעל להיחשד מבלי הדברים את
 מי את להאשים אי־אפשר מישהו. להאשים גם בא

 :שזעקה ההמונית להיסטריה האחרון, ברגע שנתפס,
טהו מניעיו היו ד,מערך בעד בהצביעו !״ליכוד לא ״רק
 זד, איש יחייב ויותר, ישנה חצי אחרי כיום, אך רים.

 חש־ פנימה, בליביו לערוך,
בון־נפש.

 המערך, בעד הצביע הוא
 יכול המערך שרק מפני
 הליכוד. את לעצור היה
שו את ■לכנסת הכנים וכך

של ארבלי־אלמוזליגו, שנה
כ״ץ־עוז ואברהם הילל מה
ו הגולן סיפוח תומכי —

 דני ואת סיפוח. כל תומכי
 לאחרונה המסית רוזוליו,

■ל לפלוש שרון אריק את
לבנון.
קט בסיעה רציה לא הוא

 אינה קטנה ״סיעה כי נה,
 הוא כלום.״ לשנות יכולה
 זו — גדולה בסיעה בחר

 מערומיה בכל שהתגלתה
 לשנות יכולה שאינה בסיועה בחר הוא דיון. באותו
 אמת של אחת מילה להשמיע אף יכולה ושאינה כלום,

עקרונית.
 אותו ביזבז והוא קולו״. את ״לבזבז רצה לא הוא
 בחר הוא בגין, מנחם את לעצור כדי גמור. ביזבוז

 ולשמוע לראות כעונש, עליו, נגזר עתה פרס. בשימעון
יום. מדי אותו

שנשפך. קול על לבכות טעם אין קרה. שקרה מה
 לא שזה נדיר ולנדור יקרה, מה בבירור לקבוע יש אבל

שוב. יקרה

ההיסט תגאה שוב כאשר הבאות, הבחירות לקראת
 (״התבהלה״, הפאניקה שערי ייפתחו שוב כאשר ריה,
השחור. ב׳ יום את לזכור כדאי — החדש) המינוח לפי

פרס




