
קררר! משהו תשתו
 פי על הישראלית, האשה דמוע על מחקר מישהו יערוך אם

 האשה הבאה: למסקנה יגיע הוא ברדיו, תשדירי־הפירסומת
 הרוחני ועולמה פולני־יידישי, מיבטא בעלת ינטה, היא הישראלית

לילד. והרפרפת בעיית־הג׳וקים בין משתרע
 המתחזות עסקניות, (ובעיקר פמיניסטיות כמה ערכו בשעתו

 תשדיר־פירסומת בגלל הטלוויזיה, על הסתערות כפמיניסטיות)
 והחזה אשכוליות בין תת־הכרתית אסוציאציה כביכול, נוצרה, שבו

 ותת־ האשכוליות) את לא התשדיר, העניין(את את ברקתי הנשי.
 כפי האשה דמות — העיקר על ואילו התרשמה. לא שלי ההכרה
 החינוכי הדגם תדמיתה־העצמית, אלה, בתשדירים נוצרת שהיא

 קשב. ואין קול אין — הגבר בעיני ודמותה
מוחה. אני

 הפינה זוהי התשדירים. שפת את לשבח אפשר זאת לעומת
 שאר בכל בקפדנות. העברית נשמרת שבה ברדיו היחידה

 זה אין פלא: זה וראה בהרי־השוף. צה״ל כמצב מצבה התוכניות
 שזה מבלי צחה, עברית לדבר יכולה הנ״ל הינטה גם כלל. מפריע
איש. באוזני מוזר יישמע

קרררר." משהו תשתו? מה ייאמן! לא פה? אתם גם ״דין־דן.
 על לחזור תחת ייאמן״, ״לא לומר אפשר אבל ייאמן, לא

בטלוויזיה. סידרה של כשמה — יאומן״ ״לא השגיאה
 זאת, לעומת דאל, של סיפוריו לחייל. בניגוד יאומן, לא חתול

ייאמנו. גם ייאמנו

ישראלי סיפור־הצלחה
 הבא המועמד לכנסת נכנס ארליך שימחה של מותו עם

 לא מתל־מונד(המושב, הירשנזון אברהם אחד הליכוד: ברשימת
 קיצוני, איש־סיפוח שהוא עליו נאמר לע״ם. חטיבת מזכ״ל הכלא),

 וחבר־מרעיו. נאמן ליובל מימין קצת
מעניינת. תופעה זוהי
 זאת מה הגבוהות: לכיתות בשיעור״לאזרחות מיבחן הנה
 מהן בה? בחר מי בבחירות? הופיעה היא מתי לע״ם? חטיבת

צצה? היא מניין אי־פעם? עשתה היא מה השקפותיה?
 לו מגיע נכונה, האלה השאלות אחת על אף יענה מישהו אם

פלוס. מאה של ציון
 לא הוא מישהו. על־ידי מעולם נבחר לא לע״ם הקרוי היצור

בבחירות. מעולם התייצב
 הוותיק הרוויזיוניסט אולי הוא החטיבה, ראש שוסטק, אליעזר

 רשימה להקים ניסה הראשונה לכנסת בבחירות בכנסת. ביותר
לתנועת־החרות. הצטרף הוא נכשל. אך בגין, נגד רוויזיוניסטית

 לחולל תמיר שמואל ניסה כאשר
בגין, את ולהפיל זו בתנועה מרד

 המרד שוסטק. אליו הצטרף
 תמיר־שוסטק והצמד־חמד נכשל
 את הקים הוא לפרוש. נאלץ

 של בבחירות החופשי. המרכז
 בקושי רשימתם עברה 1969

אחוז־החסימה. את ובדוחק
 הצליח ברשימה, 2 מס׳ שוסטק,

 בעזרת לכנסת, להיכנס זאת בכל
 מאנשי מאות זעיר. עודף־קולות

 וזה הבחירות, ערב נעצרו רק״ח
 עליה לגבור לשוסטק איפשר
קולות. 114 של בהפרש

את צירף שרון אריאל שוסטק
לרשימת החופשי המרכז

 על תמיר הימר כאשר לכנסת. חזרו ותמיר־שוסטק הליכוד,
 התאחד שם בליכוד. חוכמתו, ברוב שוסטק, נשאר ד״ש, של הסוס

 הממלכתית, הרשימה — אחר יצור־כלאיים עם שלו הרסיס
 הזקן. בן־גוריון דויד של האישית כרשימתו לכנסת שנכנסה
 הצטרף שנותר הרסיס ומת. הבוחרים, כל עם יחד פרש, בן־גוריון
 התפלגו. שוב ובינתיים שוסטק, של הרסיס עם התאחד לליכוד,

 מבלי זה סיפור על לחזור שיכול מי לע״ם. נקרא שנשאר מה
פרס. יקבל שנית, לקראו

 שוסטק חברי־כנסת. ארבעה שוסטק של הרסיס מונה עכשיו
 2 מס׳ מערכת־הבריאות. של השואה אבי בממשלה, שר הוא עצמו
 הציבור. מעיני נעלם 3 מס' במהירות. מתעשר אולמרט, אהוד שלו,

אביר־הסיפוח. בא ועכשיו
 בוחר אף הטיל לא שמעולם בחשבון לוקחים אם רע, לא הישג '

 הקולות לע״ם. במיפלגת לבחור כדי לקלפי פתק אחד ישראלי
 רחבה ביד מימון־מיפלגות מקבלת היא מחרות, כולם באים שלה

 מחיל והולכת ושלי) שלך הכיס אלא (שאינה מקופת־המדינה
הליכוד. סוס על רכובה כשהיא חיל, אל

 את הפישפש שאל מבית־הקולנוע. פישפשים זוג יצא ...פעם
כלב?״ שנקח או ברגל, הביתה ״נלך הפישפשת:

מכריות פיאות
 שאר ובין עורך־דין, אצל לעבוד התחלתי 14 בן כשהייתי

 בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט בתיקים טיפלתי עיסוקיי
 אחיו־התאום ונחלת־בנימין. הלוי יהודה הרחובות בפינת אז ששכן

אצ״ל. על־ידי מכן לאחר שפוצץ בבניין הערבית, ביפו שכן
 בפיאותיהם הבריטיים, השופטים של דמותם בזיכרוני חקוקה
 יותר לא אך שמותיהם, את ידענו וגלימותיהם. האפורות הנוכריות

שופטים. היו הם האדם. ככל בני־אדם היו לא הם מזה.
 כאשר עיני לנגד עלתה בעלי״הפיאות־הנוכריות תמונת

 שחתם האיש איתן, רב השופט של מיקרהו על - כתבתי
 העלתה הפרשה מילחמת־הלבנון. נגד עצומה על כחייל־מילואים

 ריעות להשמיע לשופט לו מותר האם השאלה: את חריפותה בכל
פוליטיות?
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 שהיה ביותר הטוב שר־המישפטים שפירא, יעקב־שימשון
 הם השופטים ״גם פרטית: בשיחה בהלצה, פעם לי אמר במדינה,

 השאלה ריעות. יש לבני״אדם לא.״ זה גם ולפעמים בני־אדם, רק
אותן? להשמיע להם מותר האם היא:

 שכבר כפי שונה. המציאות אך לא. היא התשובה לכאורה,
 מותר מיפלגה ולכל למיפלגה, להשתייך לשופט מותר אמרנו,
 כי מחר לפרסם למישהו מפריע מה חבריה. שמות את לפרסם
 הוא לפינוי־סיני, המתנגדים בענייני שדן אלמוני פלוני השופט

 ובין כזה פירסום בין העקרוני ההבדל ומה תנועת־התחייה? חבר
גבולן יש לקבוצת אחר שופט המשייכת ידיעה

 רעיונית־ השתייכות על המכריזה שופטים של קבוצה יש
בדין יושבים שחבריה כך על״ידי גלי, בריש פוליטית

 או מתדיין כל הצהרה. היא לראשם הכיפה גלוי. אינו כשראשם
 החל — דתית השלכה לו שיש בעניין לפניהם המופיע נאשם
 הומו״סכסואל, של בעניינו וכלה אשה של לזכותה הנוגע בעניין

 מהי מראש יודע — חזירים גידול בגלל סיכסוך על לדבר שלא
השופט. של דעתו

האישיות. השקפותיו מכל להינתק השופט אמור בתיאוריה
 הוא החוק החוק. של כלי־שרת אלא הוא אין החוק. את מייצג הוא

 הנוכריות הפיאות על הבריטים הקפידו כן על הנאשם. את השופט
 זהותו את לטשטש השאר, בין היא, שמטרתן הגלימות, ועל

 כאן אין לאמור: חיצונית. מבחינה לפחות השופט, של האישית
לבני־אדם. מעל העומד החוק, שילטון כאן יש שופט, של שילטון

 מושגינו לאור זו, תפיסה על הרבה להתווכח אפשר
 יקרה אם בטוח: אחד דבר אך המודרניים. הדמוקרטיים

 ורק אחרות, למערכות שקרה ־מה במדינה למערכת־השיפוט
 יישבו לאומניות״דתיות־מיליטריסטיות השקפות בעלי שופטים

 נהנית שעוד האחרונה המערכת תתמוטט כס־המישפט, על
אמון. של ממידה בישראל

אמריקאים!קופי□
 סרטים האחרונות השנים בשישים הפיקו האמריקאים

 על החוזר ויחידי אחד סרט רק הפיקו שהם נדמה אך ללא־ספור,
מערבון. סוף: בלי עצמו

 אהבה יש מרדף. יש הרעים. יש הטובים. יש נבל. יש גיבור. יש
הטוב. מנצח ובסוף נכנעת. ואשה חזק גבר בין

 בסרט שעבר בשבוע בליל־שבת כשצפיתי שוב לי הוחוור זה
בטלוויזיה. הקופים כוכב

 על נוחת חללית של צוות מצויין. רעיון מונח הסרט ביסוד
 בגלל בחלל. וחצי שנה של טיסה אחרי בלתי־נודע, כוכב

 עברו חשוב) לא אחרת, מעורפלת תיאוריה (או תורת־היחסיות
כדור־הארץ. פני על שנה אלפיים בינתיים

 אינטליגנטיים יצורים הקופים, שולטים הבלתי־נודע בכוכב
 נצורים, הם החיות, מכל שם שונים אינם בני־האדם ושוחרי־מדע.

מדעיים. ניסויים בהם עורכים הקופים בכלובים. מוחזקים נרצחים,
 שר־המדע את ולוכד להימלט, מצליח החללית, מפקד הגיבור,

 שלטו בני־האדם כי יודע שהוא לו אומר זה כבן־ערובה. הקופי
 את איש הרוצחים ברבאריים, יצורים הם בני־האדם זה. בכוכב פעם
 הדת והרס. מוות סביבם זורעים הם ושילטון. בצע־כסף למען רעהו

האדם. התפשטות את למנוע כן על מצווה הקופית
 הנוראה, האמת לו מתגלה ולבסוף בבריחתו, ממשיך הגיבור

 כי מסתבר בים. השקוע פסל־החרות, שרידי את רואה כשהוא
 אינו כוכב־הקופים כדור״הארץ. אל בטעות חזרה שלו החללית

 שבני־האדם אחרי הקופים, השתלטו שבו ארץ, הכוכב אלא
גרעינית. במילחמה האנושית התרבות את החריבו

כזה. טוב רעיון להרוס יכולים אמריקאים רק נהדר. רעיון
 יהיו שהקופים מחייב הרעיון רבה. בהצלחה זאת עשו הם
 לגמרי, בלתי־אלימים יותר, חכמים יותר, נעלים יצורים

 תוך אל חיש־מהר נכנס הסרט אבל נאורים. בלתי־תוקפניים,
 ונרדפים. רודפים הורגים. יורים, המערבון. של הישנה המתכונת

 נשאר והגיבור בני־אדם, של קאריקטורות אלא אינם הקופים
הגיבור.

 היה הוא בני־אדם. על־ידי הופק שהסרט כמובן, היא, הצרה
 על״ידי הופק אילו יותר, הרבה ומעניין לגמרי, שונה בוודאי
קופים.

הסוף? היה מה אז
 הוא גיבורו בריטי. סרט בטלוויזיה ראיתי ומשהו שבוע לפני
 וגדל, נולד שבה הדירה, את לפנות זיקנה לעת הנדרש אנגלי,
 בנגליים. למהגרים מקום לפנות כדי אחרת, לדירה ולעבור

 נתקל שהוא הראשון הציבעוני באיש יורה הוא זעם של בהתקפה
 בא למאסר, נדון שהאיש אחרי מפוארת. מכונית המצחצח כושי בו,

הגזענות. מן אותו לרפא כדי פעם, מדי שם אותו לבקר הכושי
 שעבדתי מכיוון בווידיאו, הסרט את הקליטה אשתי כאן. עד
 (קסטה הקלטת סרט נגמר הסרט לסיום קרוב אך עת. באותה
 בשמו, לו לקרוא הגזען את הכושי שיכנע שבו ברגע היה זה בלעז).

מכן. לאחר קרה מה לדעת מת אני גזעניים. בשמות־גנאי ולא
 לכתוב הסרט, את שראה זה, מדור מקוראי אחד מוכן אולי אז

הסוף? היה מה לי

חוזר הקירקס
 היינריך את לתעב מרבה אני כן השנים, שחולפות ככל

 הייתי אלמלא ).33 עמוד (ראה קיסינג׳ר הנרי הוא קיסינגר,
לאנטי־שמי. להפכני עלול היה יהודי,

 כי אם — נבונים ספרים שכתב פרופסור, היה פעם
 את שיבח ביותר החשוב בסיפרו לחלוטין. בלתי־מוסריים

 המאה של הראשונה במחצית אירופה של מלכי־הריאקציה
 לאחדותו להגיע האיטלקי העם מן למנוע הצליחו כי על שעברה,

 ההמונים מן מנעו כי על אותם הילל גם הוא ולעצמאותו.
 קידמה של כלשהי מידה להשיג עמיהם של והרעבים המדוכאים

 העריצים. של חסידם אז כבר היה הנאצית מגרמניה הפליט וחרות.
 חיים שבקו שכבר לרודנים אפלטונית, ידידות זאת היתה אז אך

 אשר בשדים — בכלל אם — לרדות והממשיכים חי, לכל
בגיהינום.

 בבוואריה קטנה מעיירה הנער־הפליט של הגלוייה שאיפתו
 כדי שילטון לא האגו. למען לשמו, שילטון לשילטון. להגיע היתה

 חזון להפוך כלשהו, אידיאל להגשים כלשהי, מטרה להשיג
 אחת: מטרה רק תמיד היתה לקיסינג׳ר למציאות. כלשהו

לקיסינג׳ר. פירסומת אחד: חזון וגם קיסינג׳ר.
 בלי־מצרים כמעט קיסינג׳ר שלט שנים שמונה במשך

 סנסציה הפך שלו מסע כל בעולם. 1 מס׳ המעצמה של במדיניותה
 היתה שלו מילה כל בינלאומית,

 שלו תנועה כל לאומי, למאורע
 האיש זוויות. מתריסר צולמה

 הגופני החן חסר הזה, המגושם
 סופר־סטאר הפך והרוחני,
 אשף פוליטי, בדרן עולמי,

 מכובע מדומים שפנים שהוציא
ריק.

 את לסכם ניתן בדיעבד, כיום,
 האיש השיג מה הזאת. התקופה

 אף או האנושות, לטובת בפועל
 איזו המאומצת? מולדתו לטובת
חובקת־ ,גדולה מדינית יצירה
להיסטוריה? השאיר עולם,
 כדי השאלה את לשאול די

 בכל מאליה, תזדקר שהתשובה
 חיובי מעשה לא יאף. טוטאלי.

 פיתרון לא השלום, למען העולם של מחדש אירגון לא אחד.
 מארשל", ״תוכנית כמו מדיני מעשה לא האיומה, למצוקת־הרעב

השלמה. של אחד גדול מעשה לא
כלום. לא — החיובי בצד

שחורה. רשימה — השלילי ובצד
 — מיליונים אימלל הוא ומוות. הרס סביבו זרע האיש אך
כמשמעו. פשוטו
 מאות לה הוסיף בוויאט־נאם, האבודה המילחמה את האריך הוא

 כמו האמריקאים משם ברחו ולבסוף הצדדים, משני קורבנות אלפי
מסייגון. האחרונה בשיירה כלבים,
 היתה זאת לקאמבודיה. הפלישה על שהחליט האיש היה הוא

 למרות ניטרליותה על ששמרה מאושרת, שקטה, ארץ
 מדרכיה בכמה השתמשו הוויאט־נאמיים שלוחמי־השיחרור

 של מגוחכת רודנות בה הקים פלש, קיסינג׳ר הגבול. באיזור
 החבורה של השתלטותה היא מכך התוצאה עלוב. קוויזלינג

 שהתרחשה השואה האדומה״. ״חמאר של הרצחנית הקומוניסטית
 בימי היהודית לשואה ובממדיה בזוועתה התקרבה זו בארץ

זה. איש של ממעשיו כולה נבעה היא הנאצים.
 של ובשילטון־הטירוף ווטרגייט של במשבר יד לו היתה
 כוחה את ועירער ארצות־הברית את שפילג ניכסון, ריצ׳ארד

מבית. ואסון מחוץ שואה היה הוא ארוכות. שנים במשך
 היה שלום. למנוע כדי הכל את קיסינג׳ר עשה שלנו במרחב

 יותר מתאים לא־מילחמה־ולא־שלום של שמצב לו נדמה
 להשיג עלול שהיה מאמץ בכל חיבל הוא שלו. למאניפולציות

 קטנה. אש על המילחמה את שהחזיק ״הסדר״בינייכר, מאשר יותר
 כל במשך בערפל. לוט עוד יום־הכיפורים מילחמת בגרימת חלקו
 אמיתי שלום להשגת דבר עשה שלא בלבד זה לא כהונתו שנות

 לחבל כדי מעשית פעולה נקט אלא הערבי, והעולם ישראל בין
כך. על פרטים כמה אפרסם הימים באחד כאלה. במאמצים
 חסרת״המוסר הציניות התגלמות הזה, המנופח האגו בא עכשיו

 יוצג הוא באוזנינו. ינאם הוא בכיבודים. כאן יזכה הוא אלינו.
לחיקוי. כדגם אידיאלית, כדמות לעינינו

 של הנודד הקירקס של עלובה מהדורה רק תהיה כאן הופעתו
 עם־הארץ בהערצת הלוליין יזכה עתה כן כאז אבל ימי־זוהרו,

פעור־הפה.

קיסינג׳ר

אפס כלום. לא מערומיה:




