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בלבד

מן בציבור הידוע השבועון  מופיע השבוע, ביו
 של מנהיגה שערו. על עתידנית פצצה עם השבוע

רי ברית־המועצות.  מוסר — אנדרופוב יו
לא שנתיים. תוך ימות — לקוראיו השבועון

פגיה
נרגשת

 עושה התפרסם, כך כהן־אבידוב, מאיר הח״ב
 נגד — שביתת־צמא לא כי אם — שביתת־רעב

 דבר וזה הממשלה. ראש של ביתו מול המפגינים
 מתנגד נאמר, כך סזן־אבידוב, הח'כ השביתה:
החללים. בדם שנעשה הפוליטי לשימוש

 מסויימת סימפטיה לי שיש להגיד מוכרח אני
 מוצאה הסימפטיה עיקר כהן־אבידוב. מאיר לח׳ב
 עורן־־דץ, הוא כהן־אבידוב מאיר שהח׳׳ב בכך
 השילוב מן כסף עושה אינו לחבריו בניגוד אשר

 זה בכנסת. וחברות עריכת־דין שבין המוצלח
נקודות. כמה אצלי לו נותן בהחלט
עכשיו. לרדת מתחילות האלה הנקודות אבל

 שנים כמה לפני קרה כהן מאיר לחבר־הכנסת
 אב הוא כהן מאיר נהרג. רב, אהובו, בנו נורא. דבר

יודע. שלא למי שכול,
יודע? לא מי הנקודה. בדיוק וזו
 שהלך עד בנו, את אהב כה כהן מאיר הח״ב כי

 בהחלט זה אבידוב. התוספת: את לשמו והוסיף
מצירי. אפילו גמור בסדר זה לגיטימי.

 תוקף כהן־אבידוב מאיר כשהח״ב אבל
 אלה את הכנסת של בוועדת־החוץ־והביטחון

 בתור — בדם־החללים פוליטי שימוש שעושים
 זוכרים הוא, גם אותם? תוקף הוא מה ובתור מי

 פעמים אלף יגיד הוא אם גם בן. שיכל יריביו,
 לא זה פוליטי, שימוש בזה עושה לא שהוא ביום

 בוועדת־החוץ־ שנעשה שימוש כל יעזור.
פוליטי. שימוש הוא והביטחון

 מול לשביתת־רעב ומתייצב עומד הוא וכאשר
 מי ובתור מה בתור — ראש־הממשלה של ביתו
 מאיר בתור שכול. אב בתור זה? את עושה הוא

זה. את יודעים וכולם כהן־אבידוב,
 הממשלה להגנת פוליטי שימוש לעשות אז
אסור? הממשלה ונגד מותר,
 שכולות אמהות יש שעכשיו הוא, שקורה מה

ש הממשלה, נגד זה הממשלה. בעד שכול אב גם וי

 השבוע, יומן
עם מה

ת', ״אולי מו  ״קיימת לא שימות', ״יתכן לא י
ימות. פשוט: אלא שימות', סבירות

 החולף. בשבוע הזה לשבוען התברר זה כל
מן של המקורות  הקרמלין בתוככי השבוע יו

 אנדרופוב, של מצבו על מעודכן מידע סיפקו
 הכתבים פנו הזה, במידע מצויירים וכשהם

 יחזקאל הפרופסור אל השבועון של החרוצים
 בית־החולים של מכון־הכליות ראש אליהו,

 המימצאים את בחן הפרופסור תל־השומר.
 (גיל69וד בן אנדרופוב של מחלותיו על החמורים

ציין אגב), דרו רב״משמעות, )  בהתחשב כי ו
 ״לאנשים וסוכרת, כליות מחלת של בצירוף
 30 של הישרדות תחזית יש אנדרופוב של בגילו
שנתיים'. של לתקופה בלבד אחוז

להגיד, רוצה שהפרופסור מה נכון מבין אני אם
 70951 בסך סיכויים יש המיסכן לאנדרופוב אז

 לא בכלל שזה הקרובות, השנתיים בתוך להתפגר
 במיוחד מעציב שזה נראה לא אבל מעודד(אותו)

מן את ובצדק. השבוע, יו

 לו שיש שבועון זה: הוא לשאול רוצה שאני מה
 לא הקרמלין, בתוככי כל־כך מעולים מקורות

 על רציני מידע קצת לקוראיו לספק יכול
 יש פה שגם לי נדמה בירושלים? אצלנו המתרחש

 גם ביניהן מחלות, אי־אילה עם ,69 בן מנהיג איזה
מן כמה סוכרת.  אני כך? אם לבגין, נותן השבוע יו

 רופא עם ותוךהתייעצות מאמץ, קצת שעם בטוח
מן מתאים  שער עם להופיע יכול השבוע יו
דומה. משהו או שנים', 53 תוך ימות ״בגין בנוסח

17.6.1983
השני?

 שלא איך החללים, שדם למסקנה, אותנו מביא
 ואיר פוליטי. לגמרי עניין הוא זה, על תסתכל

 כולם, הם, הרי פוליטי? יהיה שלא להיות יכול
 עליה, החליטו שהפוליטיקאים במילחמה נפלו

פוליטיות. מטרות להשיג שנועדה מילחמה
 אני כהן־אבידוב. מאיר ח'כ זה, את תעזוב

 אחד בין האפשרית הידידות בכל זה את לד אומר
כמור. שחושב אחד ובין כמוני שחושב

כהן־אבידוב מאיר ח״ב
זה את תעזוב

והפעם
ברצינות

 הרגשה, לי יש העסק, הבדיחות. נגמרו די,
 חשבתי, חשבתי, מאוד. רציני להיות מתחיל

 להמשיו שאי״אפשר למסקנה והגעתי חשבתי,
 למטה. עד מלמעלה הזאת, הממשלה עם יותר
ללכת. צריכה כולה

 מעולם אומנם, נחפזת. מסקנה לא שזו תודו
 מיסודו הזאת, הממשלה של ואוהד אוהב הייתי לא
 טענתי גם־לא זאת עם אבל בגין, מנחם של

 צריכה שהיא — מעולם חוזר: אני — מעולם
 ממשלה שזו אומנם, חשבתי, לא לה. להסתלק

 משהו להשיג שאפשר חשבתי לא גם אבל טובה,
ממנה. טוב

 הירהורים של הצטברות שאמרתי, כמו אבל,
 זהו למסקנה: אותי הביאו האחרונים בימים כבדים

 טר־הביטחון בעצמכם: תסתכלו מנוס. אין זה,
 אחראי תיק, לו אין לאל, תודה שהיום, הישן,
 אלפים כמה ולעוד עבריים, הרוגים מאות לכמה

 המרכזית הלישכה כלשון לא־עבריים,
 כבר החדש שר־הביטחון גם לסטטיסטיקה.

 עבריים הרוגים של טובות עשרות לכמה אחראי
ולא־עבריים.

 הזה המוזר האיש נדבר? למה שר־החוץ על
 הוא כי סגנו, את הממשלה לישיבות איתו גורר

 על גדולים קצת המדינה של שיחסי־החוץ מרגיש
 הוא בדיוק מה יודע כמוהו מי כי כמוהו, אדם

שווה.

 פשוט אחר, אדם מכל שיותר שר־הבריאות, או
 קטן מוגלתי שפצע לכו אחראי תפקידו, בתוקף

 או כי מוות, סכנת זה דהיום ישראל במדינת
 900 לו שיהיו או תמצא, שלא או רופא שתמצא

המוגלתי הפצע ובינתיים יהיו, שלא או שקל

נוח פלוגה דום, פלוגה
 שהמשימה לכס והוסבר המג׳ד, את קורס שמעתם אתם חופשית. עמידה נוח, פלוגה דום, פלוגה

תירוש. בציד ההוא, הכפר של בגיזרה בלבנון, זה שלנו
 הסדר. על לשמור לשם הולכים כאילו אנחנו לכם. להגיד לי שיש מה טוב־טוב תשמעו עכשיו

כפובן. העיקרית, המשימה לא זו אבל כאילו. חוזר: אני
בי קצר. רקע פה לבס נותן אני העיקרית, המשימה מה להסביר בשביל  העולם, בכל ישראל אויי

 המשימה ולכן בלבנון. נהרגים צידל שחיילי מזה רעש הרבה עושים אצלנו, גם הרב ולצערי
ליהרג. לא היא העיקרית. חוזר, העיקרית,

 שלא למערן־. לעזור שרוצה מי ביותה והמוסמכת האחראית בצורה פה לכם להודיע מצה אני
 אצלח לא — פוליטי הון ממנו יעשו עכשיו שלום כד ושאחר למות שרוצה מי פה! זה את יעשה

 את חוטף — נהרג אותו תופס שאני חייל פרצופי* לשני משתמעת שלא בצורה כאן מודיע אני
השטרונגול! כל

 שנהרג מי הזה בענייו בעונשים לקמץ לא עליון, הבי מהפיקוד לגמרי מפורשת הוראה קיבלנו
 שלושים חינטרושים. ובלי קנסות ובלי על־תנאי בלי בפני* יום וחמישה שלושים לפחות חוטף —

בפנים! יום וחמישה
* פלוגה נוח, פלוגה יפה ברור!? האם דו

 כליל ולהרעיל גדולה למורסה להפיר יכול הקטן
* — היית דמף. את הו עוד. אינר ו

 את עלינו שהביא שלנו, שר־האוצר או
 מחלק בתולדותינו, הגדולה האינפלציה

שיונות  שלו, לחברים ולבנקים לחברות״ביטוח רי
 ששום כזה לסיכון ישראל את והופד

 יסכים לא הוול״סטריט בשולי בנק־למשכנתאות
שחוק. סנט לה להלוות

 שתחת שר־המיסחר־והתעשייה למשל, או,
 בכיוון המיסחר מאוד מתפתח הנמרץ פיקודו

נדע. שלא התעשייה ואילו חו״ל־ארצה,

 תפקידו שבתוקף שחושב שר־התיירות, או
 עד מלמעלה במילחמת־הלבנון לתמיד עליו

 לעומת התיירות, לעזאזל, חשוב, זה מה כי למטה,
יבואי־הנשק? של הרווחים

 את לפלסטינים הבונה למשל, שר־השיכון, או
שלה* למדינה השיכונית התשתית

* שר־התיקשורת. או  שש מחייג כשאתה היו
 שרצית. המיספר את שתשיג להיות יכול פעמי*

להיות. יכול

 להיות יכול זה איך שר־החינוך. למשל, או,
 החינוך, בענף כשסגנו דבר שום אמר לא שהוא

 משולים שבני־דודינו אמר לשעבר, הרמטכ״ל
דינו בני אם מסוממים? לג׳וקים  משולים דו
משולים? אנחנו למה מסוממים, לג׳וקים

 שמיטב והמישטרה שר־הפנים למשל, או,
 כשהם גם יהודיים, רוצחים מגלים לא חוקריו
יהודי. רוצחים

 כל עם בעייה בלי להמשיך יכול הייתי וככה
אותי. גם משעמם כבר זה אבל השרי*

 מה חיים? אנחנו מדינה מין באיזו בקיצור,
פה? קורה

 כל את לתקן שאפשר חושב הייתי אם
 אומר: הייתי חדש, דף ולפתוח הקילקולים

 השרים, שה* היא הבעייה איפה? אבל שיהיה.
 העניין. את מחמיר עוד וזה פראנואידים, גם נעשו

 שהם בגלל לא זה הטרוניות שכל חושבים כבר הם
 הם בסדר. לא משהו עשו פשעו, טעו, שגו,

 רצה שמישהו בגלל רק זה הטענות שכל חושבים
 מילח־ את עשה מישהו ככה. פשוט אותם. לדפוק

 בגין, את לדפוק כדי רק הזאת הנוראה מת־הלבנון
 כדי רק במחנות־הפליטים טבחו והפלאנגות

חיילי שרון, את לדפוק  רק בלבנון נהרגים צה״ל ו
 אמיל את רצח ומישהו שמיר, את לדפוק כדי

 והרופאים בורג, את לסדר בשביל רק גרינצווייג
אישית. ארידור, נגד שובתים

 יסביר זה הזאת, הפרנואידית ומהתיסמונת
 חזרה. דרך אין כבר מתחיל, פסיכולוג כל לכם

 מתגברת עצמה, את מפרנסת הפראנויה להיפר,
והולכת.

 רב, רצון בלי זה את אומר ואני לדעתי, זהו, אז
 מאוחר שיהיה לפני כולה ללכת. צריכה הממשלה

מדי.

 כי במקומה? יבוא מי השאלה, מתעוררת ואז
 חביתת־עין כמו כידוע, זה, ממשלה, בלי מדינה

 המערךי, של שרוף אוהד הייתי אילו עין. בלי
 יכולים הם במה המערך. כבר שיהיה אומר: הייתי
 מאלה גרועים יותר גרועים? יותר להיות

אי־אפשר.

 קודם זה המערך, של שרוף אוהד לא אני אבל
 להיות יכול לא שהמערך בטוח לא בכלל ואני כל,

 סיפורים לי תספרו ואל יכול. בהחלט גרוע. יותר
 יוסי שריד. יוסי כמו במערך הנפלאים הכוחות על

 אפילו יהיה לא המערך של בממשלה שריד
 אני יודעים. כולנו שר שם יהיה ומי תת״סגן־שר,

* היתה עוד מאיר גולדה שאם בטוח  המערך בחיי
 איננה, שהיא ומכיוון ראש־ממשלה, אותה שם היה

 ממנו ויעשו לה הכי־דומה שהוא זה את ימצאו
ראש־ממשלה.

 סביר וגם הגיוני, גם שהוא רעיון יש לי לא,
 דעתי, לפי בכנסת. הנתונים הכוחות ביחסי

 מה עם ביחד הליכוד — הקואליציה מרכיבי
 היתר וכל והתחיה תמ״י ועם מהמפד״ל שנשאר

 בה יהיה שלא ממשלה בשקט להרכיב יכולים —
 על שמקל מה הנוכחית. הממשלה מן אחד אף

 להיות חייבים לא שבממשלה זה העניין,
 שעולות דוגמות כמה רק פה אתן אני חברי־כנסת.

 וייצמן. עזר להיות יכול שר־הבטחון מאמץ. בלי
 שר־האוצר סבידור. מנחם להיות יכול שר־החוץ

 שר־המישפטים כהן־אורגד. יגאל להיות יכול
 יכול שר־הפנים גולדנברג. אמנון להיות יכול

 להיות יכול שר־החקלאות מלמד. אברהם להיות
 יהודה להיות יכול שר־החינוך אבטבי. יחזקאל

 המיבנה על לשמור אפשר הלאה. וכן פרח,
 לא שעדיין ממשלה ולשים האיתן, הקואליציוני

בפראנויה. רדופה
 שיהיה הכרחי לא זה לראש־ממשלה, ובקשר

 מה על יסתכל מאמין, שלא מי ראש־ממשלה.
האחרונים. בשבועות שקורה

ייי 59


