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הס במסע לפתוח רוצה הייתי היום
 אנשים שלושה נגד ושיטתי מכוער תה

 שרון, אריאל שר״הביטחון, הם: ואלה
 מאיר ו,,הרג״ איתן רפאל הרמטב״ל,

 נמצאים האלה האנשים שלושת כהנא.
 אם מטגע. אותו של צד גאותו בדיוק
 רפול הכתובת, הוא שרון רוצים, אתם
הציור. הוא וכהנא המיספר הוא

 ש״הרב״ מכיוון בציור. דווקא נתחיל
 לומר לו מותר יהודי, הוא כהנא מאיר

 — הזאת בארץ דבר בל ולעשות דבר פל
שפיר בכרוז ערבים. נגר שזה זמן כל
 העשירית לכנסת הבחירות לקראת שם

 המילה וגם עוני המילה שגם כהנא בתב
 יש גם ולפן עין, באות מתחילות ערבים
 באותה בדיוק ובערבים בעוני לנהוג

 ולסלק. לחסל צריך שניהם את :ררן
 את להעמיד דעתו על העלה לא איש

האלה. הדברים ביגלל למישפט כהנא
 מאיר ״הרב" הכל. לא עדיין וזה
חורשים כמה במשך עצור היה כהנא

כהנא ״׳הרב״
הציור

 את במילים לנסח מנטה כשהוא יות.
 מאוד מוזרים דברים יוצאים מחשבותיו,

 הזה האיש הזה. הדמוסתנס של מפיו
 מילים חמש בעברית לומר יודע לא

נוראה. שגיאה בלי רצופות
 לרעת יכולים זאת, בבל אנחנו, ואיך

 מאור, פשוט י שלנו הרמטכ״ל חושב מה
שלו יש הזה בעניין המיספרים. על״פי

 נוגע מהם אחד לפחות. סיפורים שה
 לקח לדרמן לדרמן. ישראל בשם לרוצח
 נערים שני קר בדם ורצח עוזי לידיו

 למאסר נדון הוא בירושלים. ערביים
 הוא שהאיש בעובדה בהתחשב מגוחך,

 המצחיק העונש גם אבל רוצח. פשוט
בסך־הבל שלנו. לרפול מוגזם נראה הזה

 פייסני המליך וסל הסט" ״הקו מבצע
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ההדק עד האצבע
 הכלים, על כוחותינו מוכן. כבר הבל
על האצבע בתרמיל, הלוף בקנה, הפגזים

איתן ר׳מטכ״ל
המיספר

הסי מהי ידע לא איש מינהלי. במעצר
 שיש ברורים רמזים היו אבל לכך, בה

 של מסויימות תוכניות עם קשר לזה
בירו להר־הבית דווקא שנגעו הרב, כבוד

 כהנא מוזר. נשמע שזה כמה עד שלים,
 המינהלי המעצר תקופת את השלים לא

 בגין, מנחם שלנו, ראש־הממשלה שלו.
 היה לא וחנון, חם לב בעל יהודי שהוא
 בסיבלו, היהודי הרב את לראות יכול
אותו. וחנן

 אנחנו בחנינות, מדברים כבר ואם
 רפאל שלנו, הרמטכ״ל למיספר. מגיעים

באידיאולוג- מבין שלא איש הוא איתן,
שרץ שר

הכתובת

 חצי קיצץ הרמטכ״ל ערבים. לדרמן רצח
העונש. מתקופת

 דניאל לסגן-לשעבר נוגע השני הסיפור
 תוך ערבים שחנק אחר, רוצח פינטו,
ו אותם שעינה ניילון, בחוטי שימוש
מי על־פי לבאר. גופותיהם את השליך

 למאסר נדון הוא הצה״לית המסורת טב
 הזה שהאיש בעובדה בהתחשב מגוחך,

 צץ באגדות, כמו אבל, רוצח. פשוט הוא
 גם וקיצץ רפול, שלנו, המיספרים איש

פינטו. הרוצח של המאסר בתקופת
 אחד לסגן־אלוף נוגע השלישי הסיפור

הסי על לחזור פוח לי אין שדה. בשם
סי אותו בדיוק זהו הקודמים. פורים

 רפאל שלנו, שהרמטכ״ל לגמרי ברור פור.
כהנא. של הרעיונות את ממספר איתן,

 כהנא, של ברעיונות מדברים בבר ואם
 על לכתובת מגיעים רפול של ובמיספרים

 הקיר. שעל הכתובת הוא שרון הקיר.
עכ בשלבים. מתקדם מעזה שלנו האיש

ברמ בשפם, עזה מעשה עושה הוא שיו
 שבערים לו חשוב לא ובבית־לחם. אללה
חמו לוחמים מולו ניצבים לא האלה

 היותר שלכל ונשים, נערים אלא שים,
 הוא מחר היום. זה אבנים. משליכים

ובירו בתל-אביב גם עזה מעשה יעשה
אר את לשים יצטרך לא הוא שלים.

 מה־ תהיה הארץ כל במחנה״ריכוז. ליך
נה-ריכוז.
באו נמצאים האלה האנשים שלושת

 נמצא השני בצד המטבע. של צד תו
 חטא רק שחטא גודמן אלו״הארי החשוד

עו היה אילו העיתוי. חטא והוא אחד,
 אולי אלא עכשיו, לא שעשה מה שה

 צל״ש מקבל היה — שנתיים שנה בעוד
 רק הוא גודמן בשלום. הביתה וחוזר
 מדי טוב שהבין בכך חשוד הוא חשוד.

ושרון. רפול כהנא, את מדי ומוקדם
 צד באותו שנמצאים השלושה, אבל

חשודים. אינם בבר המטבע, של

 שנותן מי לפקודה. מחכים ורק ההדק
 לה מתכנסת והיא הממשלה, זו פקודות

הולך: זה ובכה בירושלים

 בגין: מנחם ראש־הממשלה,
ראשי את מרכינים אנחנו !ורבותי מורי

 !שלנו החיילצ׳יקים בחורינו, בפני נו
 !הציפעוני ראש את לקפד שעלינו ברור

מתיי — אחת רק היא השאלה

:שרון אריאל שר״הביטחון,
וארגנ בריטניה בין המילחמה בעד אני

רו בעיני זאת לראות יכול אני ! טינה
 טיל מעיפה בריטית גרעינית צוללת ! חי

הרו אלפי !בואנוס־איירס על בליסטי
רא בעמוד ראשית כותרת !במכה גים
שלו על פרשנויות !העיתונים בכל שיו
 למיל- סיכויים אפילו אולי !עמודים שה

 ועושים באים אנחנו ואז !עולם חמת
 ישים מי הבית. על״יד אצלנו, סדר קצת

ל שש עמוד נקבל מכסימום ז לזה לב
 שש עמוד עם לחיות יכול אני מטה.
!למטה

:מודעי יצחק תיק, בלי השר
 לך מבטיח מי אבל ויפה, טוב הכל

 לק- יכול עוד !משהו שם ייצא שבאמת
 !גמור בשקט ייגמר שם והכל אסון. רות
ה בעד אני !בטוח על ללכת בעד אני
 במיז- הטלוויזיה ציוותי כל באפריל. צג
 את שם ויסקרו בימית, יהיו התיכון רח

 בניש- צלקת שתותיר המכאיבה, הנסיגה
 לעצמנו להחזיר ההזדמנות זאת מתי.
!בדרום נותנים שאנחנו מה בצפון

 אני המר: זבולון שר־החיצון,
 !מתפלא ממש עמיתי, עליכם, מתפלא

 שהעיתוי מייד לכם יאמר ילד כל והרי
 יבול לפעולה והמוצלח הנכון הנכון,
 מישחקי פתיחת !ויחיד אחד רק להיות
 כל !יוני באמצע בספרד העולמי הגביע

שי העברת עם סתומים יהיו הלוויינים
לה מקום יהיה ולא המישחקים, דורי
מכוחותינו! אחת תמונה אפילו עביר

כמוד חוזים אנחנו ארוכים שבועות
דו שמציע פייסל המלך עם האלה עות

 לגלות מנסים העיתונאים ומיטב לרים,
 מי כלומר, המודעות. מאחורי עומד מי

 את מבין לא אני ואילו הכסף. את נתן
 אז שהיה מי הרי הזה,_בבלל. הסיפור

 לא נסע דרוקמן, חיים הרב שר, סגן
 גייס והוא ז נכון לארצות־הברית, מזמן

 ז נבון ירקרקים, דולרים המון־המון שם
 ז האלה הדולרים עם עושים מה אז

 לשתות יכול לא שפייסל כמו בדיוק
 יכול לא דרוקמן כך שלו, הנפט את

 גטה הוא אז שלו, הדולרים את לאכול
אותם. נותן

ה עם סדר לעשות החלטתי בקיצור,
שיצא. מה וזה הזאת, מודעה
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