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הכהן. לשמואל לו קורה מה יודע איני
 היהדות את שמייצג מי כעל עליו חשבתי תמיד
 לפני דב זמן ישרת־הלב. המוסרית. ההומאנית, האחרת,
 המטר הקנאות מפני הזהיר הוא אמונים״ ״גוש שנולד

 לפולחן מיהדות את וההופכת בארץ הפושטת רפת,
 התייעצתי דתיים, נושאים על בכותבי אלילי. שיבטי

שמע האחרוגות בשנים עליו. סמכתי פעם. לא עימו
 לא ר״ץ. כמו מתונות, לתנועות בהקשר עליו תי

חיו תנועות זאת בכל אך חלילה, רדיקליות, תנועות
ביות.

 תקופה ■של העדרות אחרי לטלוויזיה, שחזר מאז
 מתחיל הוא אולי חשש. בליבי מכרסם החל ארוכה.

 הוא אולי החדש? השילטון לרוח עצמו את להתאים
ז מתקרנף
 האמיצות הדרשות עוד לא השתנתה. שלו הנימה

 ושם פה נייטרליים. דברים הדתית־לאומנית. הקנאות נגד
הש־ שרידי ביצבצו עדיין

 הם אך הקודמת, קפותו
 מלל של בים הוחבאו

ב הקשבתי פעם אם תפל.
מדב מילה לכל דריכות

 הביתה מיהרתי ואף ריו,
ל שלא כדי שבת בליל

הת עתה הרי החמיצם,
 לא עליהם לפסוח חלתי
פעם.

ש מילהמת־הלבנון. באה
 אבידור שמואל את מעתי
ב דברים משמיע הכהן

 אי־אפשר ששוב טלוויזיה
כהצד אלא להבינם היה
 לא אזרחים. להריגת קה

ל אמרתי להאמין. רציתי
הבי לא בוודאי : עצמי
נבונה. נותי

פר על שלו דרשה שמעתי בליל־שבת השבוע. עד
הסי אחד זהו והצטערתי. נחרדתי וישמעאל. אברהם שת

 עמוק. ברגש כתוב הוא בתנ״ך. ביותר המרגשים פורים
 החלש, בעלה על הכופה כמירשעת מתוארת אמנו ערה

 הכותב של -שליבו ספק אין מרושע. מעשה אברהם.
 האיש מטושטשת, דמות הוא יצחק ובנה. הגר עם הוא

 הקורבן ישמעאל האבות. שלושת מקרב הפחות־מעניין
ליבנו. את הכובש הוא

שמ לתקופה המתייחסת אגדה, הוא כולו הסיפור
ה את בתוכה מקפלת היא שנים. 4000ל* קרוב לפני

 השונים, בגילגוליו עם־ישראל, את המלוות טרגדיות.
 ושוב שוב שאי. ביותר העתיקה המיתולוגיה לידת מאז
 נאבק ועזוב שוב ממנה, שהיגר הארץ אל העם חזר

למידבר. אותו וגירש בעם־הארץ
 הסד היבטיה ועם הזאת, הטרגדיה עם להתמודד יש
הח במדינתנו הנחלה ואל המנוחה אל נגיע לא סריים.
 ומדינות, מוסרית מבחינה מלהתמודד נתחמק אם דשה,

הקמתה. את שליוותה הטרגדיה עם
הכהן? שמואל כך על אזמר מה

 צריכים לפעמים להחריד: פשוטה שלו הפילוסופיה
 זאת לעשות אסור זאת, עושים כאשר אבל עם. לגרש

ה ״וירע נאמר שעליו כאברהם, לנהוג צריכים בהנאה.
ל יש הגירוש, שבוצע ואחרי אברהם״. בעיני מאוד דבר
 אברהם רק לא אבל להם. ולעזור הפליטים על רחם
שנט הגר, גם אלא ישמעאל׳ הילד של במצוקתו אשם

לגורלו. אותו והפקירה אותו שה
אוזני. למשמע האמנתי לא

ש האומרת בתיאוריה בהחלט כופר אני כל: קודם
 פא- פילוסופיה זוהי עם. לגרש שצריכים רגעים יש

 כך להסביר בא מישהו אם כמשמעו. פשוטו שיסטית,
 רקע על שנה. 3000 לפני קרו) שלא (או שקרו דברים
 על דיבר לא הכהן אך ניחא. אז, מקובל שהיה המוסר

 הוא ועכשיו. היום על מדבר שהוא לגמרי ברור היה אז.
 גירוש את הסתייגות, של שמץ ללא מלא, בפה הצדיק

 גם להחזיר אי־הנכונות את ו/או ,1948ב־ הפלסטיני העם
 הוא מזה: גרוע בשלום. לחזור מוכנים שהיו מי את

 המערבית הגדה מן הערבים גירוש את מראש הצדיק
בשו רק (ולא שונים שאנשים גירוש ורצועת־עזה.

בסתר. אותו ומכינים בגלוי לו מטיפים המטורפים) ליים
 צריכים מזה. ליהנות ־■צריכים לא הכהן, אמר ואולם,

בצער. קשה, בלב זאת לבצע
? האמנם

 הגלוי, הפאשיסט יותר: ומסוכן גתע מי יודע איני
ה הפאשיסט או שלם, ובלב בגלוי מעשיו את העושה
 דמעות־תנין תישפוכת תוך זממו את המבצע מוסווה,
 של שכר וגובה זימרי מעשי העושה חטא על והכאה
פינחס.

מב הוא הראשון. הסוג את מעדיף שאני לי נדמה
פחות. חיל

 שב־ אחרי שגירשנו. אחרי בסיפא. הוא השיא אך
 בתנאי לפליטים. אוהלים לספק יש הגירוש. על כינו

צרי שם לסוריה. שיילכו או כמובן. בלבנון. שיישארו
שהו לילדים. סוכריות לספק וגם עליהם. לרחם כים

 רחמנים בני רחמנים של עם בהפגזות. נהרגו ריהם
אנחנו.

הער לממשלות הגר את מלא בפה הישווה הכהן

 לנו מותר נחמד. מפלסטין. לפליטים דאגו שלא ביות,
■משק שאינם על הערבים, את להאשים וגם לגוש.

 על ולרחם לגרש אנחנו מצווים המגורשים. את מים
■ול לגרש גמורים. כצדקגים ולהרגיש לגרש המגורשים.

 את קולטים שאינם הערבים בני־הבליעל, את האשים
העולמות. מכל ליהנות הפליטים.
הנ הפסוקים אחד את הגר על אומר התנ״כי הסופר

 הלב: נימי את המרטיט פסוק כולו, בספר ביותר הדרים
אמ כי קשת, כמטחווי הרחק מנגד, לה ותשב ״ותלך

 את ותישא מנגד ותשב הילד; בפות אראה אל דה:
ותבך.״ קולה

 בנה בהפקרת הגר את להאשים שיש מכך להסיק
במצ אלא הסבר לו שאין מיפלצתי, סילוף זה הרי —

המסלף. של הרע פונו
 אנושי היה ויותר. שנים 2500 מלפני הספר, מחבר

 של הטלוויזיה מטעם הרב מאשר יותר שיעור לאין
הגר. את אהב הוא הליכוד.

מזל־־ט־טוב
 הטכנולוגיה של הזה הפלא את עינינו במו ראינו
המזל״ט. הישראלית: הצבאית
 לו מסתובב טייס, בלי קטן. מטוס פנטסתי. ממש
 תנועותיו על מרשימה בדייקנות לנו ומדווח בשמיים

כל לקווי־האוייב. מעבר הרחק שפן או שועל כל של

לוח כמה של ריכוז כל נייח, תותח כל בדרך, מפונית
מייד. מתגלה מים

 מסוגים רבים, מכשירים מיני אחד רק כמובן, זהו,
 ה- המידע את מודרני לצבא המספקים ומשונים, שוגים
האוייב. תנועות של מדוייק

בליבנו. הידד אמרנו התפעלנו. התרשמנו.
 מוסיף אני אחד. אף להרגיז שלא כדי בלחש, ורק
:משלי קטנה שאלה
 החזרת שמא כל־כך פוחדים אנחנו מדוע כן. אם
 נביאי- עלינו? להתקפת־פתע תביא המערבית הגדה
 על כביר צבא יעלה הימים באחד לנו: ניבאו הזעם

 וחיפה נתניה שערי אל ויגיע אותו, ויחצה הירדן
!״בגין !״בגין לצעוק שנספיק לפני ותל־אביב

 האמצעים עשרות על לדבר שלא — לבדו המזל״ט
 כה בצורה פורסמו לא שעדיין האחרים, הטכנולוגיים

 שריכח־אוייב לפני זמן מאוד הרבה זאת. ימנע — רבה
 שריון של כוח שום יתגלה. הוא לידה, יתקרב כלשהו

 אם אותו, לעבור או לנהר להתקרב יוכל לא עויין
 הרבה כבד. מנשק הגדה פירוז על הסכם קיים יהיה
 לעבור להתקרב, להתגייס, יוכל כזה שכוח לפני זמן
 בידי סיפק יהיה שכם, במבואות ולהתמקם הנהר את

להשמידו. צה״ל
 מנחם לפני גם הזה הסרט את מישהו יציג אולל

י ? בגין

אמיץ גנב
 וערה, בריאה ,88 בת (היא יום־הולדת היה לאמי

 ובד, יפה, חבילה ארזתי כן לפני אליה. ונסעתי תודה)
בשמים. של וקופסה דיור מתוצרת צעיף

 שמתי מכוניתי את לפתוח וכשבאתי עמוסות, היו ידי
 לפנות כדי סמוכה, מכונית כיפת על החבילה את לרגע

 את שהשארתי נזכרתי קילומטרים עשרה כעבור ידי. את
׳ שם. החבילה

אמי אל ■שהגעתי בלבד זה לא לי. הציק מצפוני

 היתד, לה אשר הפאניקה על השבתי שגם אלא מתנה, בלי
 אותה, גילו בוודאי השכנים החבילה. לגרום עלולה

הס את פינתה חבלו׳ שלחה זו המישטרה. את והזעיקו
נורא. רבתי. להמולה וגרמה ביבה

 ביקשתי ביתי. עם התקשרתי לטלפון ■שהגעתי ברגע
 בבר שמא או שם, נמצאת עודה החבילה אם לברר
המישטרה. הגיעה

הז לא איש המישטרה. לא וגם היתה. לא החבילה
אותה. עיק

 לאשה או לאיש הערצתי את להביע מוכרח אני
העטו נטושה חבילת״שי להרים המתנה. את שגנב/ה

 המישטרה של האזהרות כל למרות ציבעוני, בנייד פה
 גניבה כל אמיץ. מעשה זה הרי ובטלוויזיה. ברדיו

וכמה. כמה אחת על כזאת וגניבה אומץ־לב, מחייבת
 לאנשים זקוק עם־ישראל אמיץ. גנב לך, הכבוד כל

כמוך. אמיצים

ק1עמ בקירזר כנסת
בקי שהוקפאו באנשים מלאה הבדיוני המדע ספרות

בדמ שנה. אלף כעבור מהקיפאון ושהוצאו עמוק רור
 אלה שנים באלף התרחשו תמיד הסופרים של יונם

 שערות ולנשים אנטנות, צמחו לגברים כבירים. שינויים
 מן ייצא האיש, יתעורר ■ובו סיפור יכתוב מי ירוקות.
 לא בכלל דבר שום דבר, שום כי ויגלה שלו המקרר
שנה? באלף השתנה
 בכנסת. שלו במסע־הגילויים להתחיל היה יכול הוא

 הכנסת מן שדנה אינה 261ה־ הכנסת כי יגלה הוא
.10ה־

 (הבחירות בדיוק שנים 17 לפני לכנסת נבחרתי
 והמעשה ),1965 בנובמבר 2ב* נערכו השישית לכנסת

 להנהגת הצעת־חוק ■להגיש היה שעשיתי הכמעט־ראשון
בכנ ולד,צבעות לדיונים בלעז) (״קוורום״ חוקי מניין

 — החברים של המינימלי המיספר נוכח יהיה לא סת.
הצבעה. בה תתקיים ולא דיון, בכנסת ייערך לא

 מבין ראשון — ראשון נאום נאמתי הזדמנות באותה
 במשך שנאמתי זה נושא על נאומים של רבות עשרות

 חברי־הכיסת של יחסם על בכנסת) כהונתי שנות עשר
 הנימוסים חוסר על המליאה מן העדרם על לעבודתם,

וכד׳■. וכד
 ותבעתי הכנסת יו״ר אל פניתי שנים תריסר לפני
אוטו להצבעות אלקטרוני מיכשור במליאה להנהיג
 תוך יתגלו הצבעה כל של שתוצאותיה כך — מטיות
 ושתב־ טעות, של אפשרות כל שתמנע בצורה שניות,

 תירשם העדדותו) (או ח״כ כל של הצבעתו כי טיח
 לימוד אלף 200 יעלה שזה לי ענה היו״ר בפרוטוקול.

כסף. ושאין
 האלה הנושאים שכל מפני השבוע אלה בכל נזכרתי

 הידרדרות על בכי־תמרורים בכו רבים זז״כים שוב. עלו
 קוורום להנהיג הציע מישהו חבריה. והעדרות הכנסת
 ושלישית. שניה בקריאה חוקים על להצבעות לפחית
 לעבד כדי הסיעות נציגי את כינס סבידור מנחם היו״ר
 הרעיון והושמע ונימוסים. התנהגות של חדש תקנון

להצ אלקטרוני סיכשור בכנסת להתקין לגמרי המקורי
בעות.
 שנקרא בטוח הייתי לולא מאוד, אותי משמח היה זה

 12ה־ בכנסת שנים, עשר בעוד עצמן הידיעות אותן את
 אך אם — וגם ,13ה־ או

ה בכנסת — אז עד נחיה
.20וה־ לז

הת לא האלה הדברים
 מחסור שהיה מפני גשמו

התגש לא הם ברעיונות.
 המכריע שלרובם מפני מו
הר חברי־הכנסת 120 של
מן להעדר נוח יותר בה

 בעסקים ולעסוק הבניין,
 של ניצול (תוך פרטיים
ל כחברי־הכנסת). מעמדם
 לשבת יותר נוח אחרים

 אחרי חיזור תוך במיזנון׳
 סודות ומכירת עיתונאים

כות תמורת הוועדות מן
ל מאשר בעיתונים, רת

אפ תמיד במליאה. שבת
 לדעת בלי יד. ולהרים האחרת ברגע למליאה להיכנס שר
ולמה. מד. על

 המצב לתיקת חוק ושום תעזור, לא רפורמה שום
 שבכנסת להבטיח לתיקון: אחת דרך רק יש יתקבל. לא

 של האנושית הבררה ולא רמה, בעלי אנשים יישבו
של הרמה עוד כל יקרה לא וזה המיפלגות. מנגנוני

עיני לנגד העומד האחרת השיקול היא חברי־הכנסת
הבחירות. ביום הבוחר

 הבא, ראש־הממשלה ייראה איך יותר חשוב לבוחרים
רשי ולאיזו מודעות, על כסף יותר הוציאה מיפלגה איזו
בתשדירי־התעמולה. יותר היפה הקריינית יש מה

 דברים לעשות אפשר כי כיום יודע חבר־כנסת כל
 אף אך — מחדש להיבחר סיכוייו את לקדם כדי רבים
לבו ואם כראוי. תפקידו במילוי קשור אינו מהם אחד
לנבחר? איכפת יהיה שזה מדוע איכפת, לא חר

סכידור


