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ק ו ת ש ת
מו לגו להטיף יעזו לא שהאמריקאים

 מאוד יפה זוכרים עדייו אנחנו סר!
העו במילחמת הנפשעת התנהגותם את
 שלמים, עמים טבחו הנאצים השניה• לם

הנשיא אבל היהודי, עמנו את ובמיוחד

 היתה אילו !וציפצף פה פצה לא רוזוולט
 מהנאצים ומונעת אז/ מתערבת אמריקה

 זכות אולי לה היתה רצח־עם, אז לעשות
 אבל אלינו! גם בטענות עכשיו לבוא
! שתשתוק אז !התערבה לא היא

■צור
מהמארס

 העולמית המילחמה אחרי אחד, יום
 אחד יצור לביקור אלינו הגיע הגדולה,

שבגר בדרזדן דווקא ונחת מהמארס,
 הנורא ההרס את היצור שם ראה מניה•

 עד-שיצאו הזדעזע וכל-כך האיום, והטבח
 פגש שלו. האנטנות מן ירוקים ניצוצות

 ואמר משופם, אחד יהודי שם אותו
שב בקובנטרי מזדעזע, אתה מה לו:

 לקובנ- שניהם נסעו ז היית כבר אנגליה
 את שם ראה מהמארס והיצור טרי,

 לו אמר הנורא. והטבח האיום ההרס
!נו :היהודי !
 יצור ואותו שנים, ושבע שלושים חלפו

הותירו לא החולפות שהשנים מהמארס,

 הפעם שוב, אצלנו נחת רישומן, את בו
 הנורא ההרס את שם ראה הוא בצור.

שיצ עד כדי־כך והזדעזע האיום, והטבח
 פגש שלו. מהאנטנות ירוקים ניצוצות או

 :לו ואמר ממושקף, אחד יהודי שם אותו
 כבר בקריית״שמונה מזדעזע, אתה מה

וה לקריית־שמונה/ שניהם נסעו !היית
 בשתי חורים שם ראה מהמארס יצור

 בתים. בכמה חורים כמה ועוד תיקרות
 אמר !ז נו י ליהודי מהמארס היצוא אמר

 מכיר לא אתה נו, מה, ליצור: היהודי
 אמר ז וקובנטרי דרזדן על הסיפור את

 אנחנו מה אז מכיר, שאני בטח היצור:
לקריית־שמונה. אותי קח !פה עושים

סונים שגייס
 בבקשה התקרב יקר, הרוג 5 המנחה
נהרגת. למה למאזינים וספר למיקרופון,

 שלום על נהרגתי אני :יקר הרוג
 אי-אפשר !זה עם שלם אני !הגליל

 מדי יהיו שילדינו המצב את לשאת היה
 !שנהרגתי לפני שנה במיקלטים פעם
י ד״ש למסור יכול אני

ת ו ט ו ז
 מדור יש אחרונות״ ״ידיעות ביומון •

 לדעת אפשר המדינה״. ״ברחבי שנקרא
 הזה המדור במסגרת מפרסמים למה

ז בלבנון המתרחש מן ידיעות
רו הוא הישראלית התעשייה פאר •

 של מקוצר נוסח מין ״הגלילון״, בה
 מיוחד הוא כמובן, הגלילון, הגליל. רובה

לילדים.
 אשר בלבנון אנשים שאותם כנראה •
 טלבי אפרים הישראלי הצנחן את שבו
 וגם דו־רגליות״ ״חיות שהם שמעו לא
 קשה אחרת נאצים/ בעצם שהם ידעו לא

ושלם. חי אפרים אלינו חזר איך להבין
 טאס הסובייטית הידיעות סוכנות •

 ליד הסובייטי הצבא של שבמחנה מוסרת
 שירה של ערב נערן שבאפגניסתאן כאבול

 עם שרו הסובייטיים והחיילים בציבור,
 ״ליבלבו השירים את הידועה הזמרת

 אה כיסו ערפילים / תפוח וגם אגס
 ״ואניח, וגם קתרוס״ ״נגן וכן הנהר״,

ואניח״. הוי

יורים
וצוחקים

ה בביטאון שהתפרסמה שיחה להלן
 מבסיסי באחד התרבות קצין עם חיל

שלנו. חיל״האוויר
ה אל תפ עיקר את ראית במה :ש

בלבנון! הקרבית בעת קידך
לשחרר היה העיקר ג.: רב-סרן

 הטייסים הנורא. מהמתח החבר׳ה את
 למתח. נתונים היו במיוחד

!זאת עשית איך : שאלה

 את לעצמך תאר ובכן, : ג. רב״סרן
 יוצא אתה טייס. שאתה נניח המצב.
 ומשחרר פצצות, עמוס מטוס עם ללבנון
 בתים רואה אתה ליעדים. מעל אותן

 יש הבתים שבתון יודע אתה קורסים.
חו כשאתה מתים• אולי והם בני-אדם,

 לצחוק. לחיין להתפרק, מוכרח אתה זר,
הת רציניים. דברים לבסיס הבאתי לא

 ספי יודע, אתה קל, בבידור בעיקר רכזתי
 דברים הגששים, צפיר, טוביה ריבלין,
יכו החבר׳ה ככה קוסם. גם אולי כאלה,

 חיוך עם ההופעה אחרי לישון ללכת לים
 להפצצה למחרת לצאת השפתיים, על

 הם שכאשר ולדעת יותר, טוב במצב־רוח
אנ קורסים, בתים מההפצצה, חוזרים

מער איזה להם מחכה שוב מתים, שים
טוב. כון

 אץ היווה, לא מעודם
תהיה ולא

רא במלואו כאן להביא לנכון מצאנו
 יצחק שלנו, שר״החוץ עם שנערך קצר יון

 המיל- של השניים־עשר ביומה שמיר,
 ימים• שישה כידוע, שנמשכה חמה

מטרו היו מה שמיר, מר :שאלה
!המילחמה של תיה

צרי היינו אה, טוב, :שמיי יצחק
 הביטחון ואת השלום את להבטיח כים

הצפוני. בגבולנו
 י המטרה הושגה האם שאלה:

בש הושגה המטרה :שמיר יצחק
למותה.

 המטרה השגת לשם האם :שאלה
 ן בלבנון חדש סדר כינון ישראל תבקש

ישר שחר• לזה אין ג שמיר יצחק
 הפרטיים בענייניהן מתערבת אינה אל
ב יקבעו הלבנונים אחרות. מדינות של

 להתיר נוכל שלא מובן גורלם. את עצמם
 ישארו והפלסטינים הסורים שבו מצב

שה הדעת על להעלות אין גם בלבנון.
 יתפיס בלבנון הקטן המוסלמי מיעוט

המ שמאלניים ושגורמים השילטון, את
בקדי יבחשו הבינלאומי לשמאל קורבים

 עימות. למדינת לבנון את ויהפכו רה
 ג׳ונבלט ואליד אם זאת• ירשה לא צה״ל
שיש מוטב שר-הפנים, מישרת על חילם

טוב מועמד לנו נראה סארקיס מזה. כח

 יהיה ג׳מאייל ובשיר לראשות-הממשלה,
ימ כי בטוחים שאנו מעילה, שר־ביטחון

 רב־סרן הרמטכ״ל עם משותפת שפה צא
בדע עילה לא לן, שאמרתי כפי חדאד.

לב של הפנימיים בעניינים להתערב תנו
נון.

הפסקת-אש הושגה האם :שאלה
שמיר! מר המחבלים, עם

 היתה לא מעולם :שמיר יצחק
 לנו, אין המחבלים, עם הפסקת״אש לנו
!תהיה לא וגם

 לומר תוכל האם שמיר/ מר : שאלה
זאת! במילחמה ישראל פתחה מדוע לנו

 פתחה לא ישראל :שמיר יצחק
 תוך בה, פתחו המחבלים !במילחמה

 לא הפסקת״האש! של מובהקת הפרה
 אש״ף שבו מצב ישראל מבחינת יתכן
 הפסקת- של המדוייק אופייה מהו קובע
!האש

 הרוג יקר. הרוג לך תודה המנחה:
 למיקרופון בבקשה אתה התקרב חביב,
שק רואה אני נהרגת. למה אתה וספר

 בכנפיים. נפנף אז הרגל, עם קצת לך שה
ויפות. חדשות כנפיים שקיבלת רואה אני

 לרפא כדי נהרגתי אני חביב: הרוג
 !כיפור יום של מהטראומה העם את

 עם ולחיות להמשיך יכול היה לא העם
נהרגו ישראלים אלפי !הזאת הטראומה

1
 בה שניצחנו ההיא, הנוראה במילחמה

 שקורבני ספק שום לי אין !כביר ניצחון
 היתה זו — אותי להרוג ! מוצדק היה

!מהטראומה להשתחרר היחידה הדרך
חביב! הרוג לך, הכבוד כל : המנחה

 הרוג לך, תודה !שלנו לנוער הכבוד כל
 התקרב איומו• שב תקום, אל לא, חביב.

 למה לנו וספר צעיר, הרוג אתה, נא
אתה. נהרגת

להו כדי נהרגתי אני :צעיר הרוג
 בזאת !יציב מצריים עם שהשלום כיח
 לאומה! העיקרית תרומתי את רואה אני

 !כזאת מטרה למען למות לי היה לכבוד
להשתת ישיר המשך במותי רואה אני
!שלום־עכשיו בהפגנות ,פות

בבקשה, פוליטיקה בלי :המנחה
 ובכל הממלכתי. ברדיו משדרים אנחנו

 רואה אני צעיר. הרוג לן, תודה זאת
 תואיל האם מיסכן• הרוג בקהל שם

 לנו ספר !מיסכן הרוג לכאן, להתקרב
נהרגת! מדוע בבקשה,
בזה התחיל הכל :מיסכן הרוג

 לא וככה בבית, היה לא הירש שד״ר
 ואני חום לי שיש אישור להשיג הצלחתי

 שמו אחר״כך !למילואים ללכת יכיל לא
ל אותי ושלחו המשאית על אותי

בבק צה״ליים סודות בלי : מנחה
 שאלתי לעניין; דבר מיסכן! הרוג שה,

 בלי בבקשה אז פשוטה, שאלה אותך
!נאומים

ללב אותי ...ושלחו :מיסכן הרוג
 ונהרגתי. פגז חטפה המשאית ואז נון,

הרגשתי... את לך לתאר לי תרשה
מעניינת! לא הרגשתן המנחה:

 להרוג מיד עוברים אנחנו !מפה תתנפנף
!הבא

 הפר בדיוק הפסקת־אש איזו : שאלה
שמיר! מר אש״ף,

 הפסקת-ה- אה, טוב, שמיר יצחק
שהיתה. אש

 !מי עם שמיר, מר מי, עם : שאלה
 בטוח איני אה, טוב, : שמיר יצחק

 הזאת. השאלה על לך להשיב יכול שאני
 היתה לא שמעולם לומר רק יכול אני

 ולא אין אש״ף, ובין בינננו הפסקת־אש
!תהיה
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