
המהפך את שתגמד מהפכה, תהיה זאת

השד העריץ
בראש. חור כמו לנו דרוש הז

בראש. לחור ממה זה כי כמשמעו. פשוטו

ם רי מ עם וגמור מנוי הפעם רציני. זה שהפעם או
 של זה לאוסף כך לקרוא אפשר (אם ממשלת־ישראל

בטלוויזיה. שני ערוץ לנו להעניק פושטי־רגל)
מדוע?

 לעשות מסוגלת שאינה זו, לממשלה לה גרם מה
 ולגשת במרץ להתמלא דבר, על ולהחליט דכר

 בחיינו הזאת המהפכה לביצוע נחושה בהחלטה
הלאומיים?

במשולב. כאן פועלים מניעים שני שמור. סוד בגדר זה אין
הראשון. הערוץ על הזעם ראשית:

 שהטלוויזיה ממלכתיים, שלומיאלים של זו לקבוצה לה, נדמה
 שופכת פינה. כל מאחרי להם אורבת אותם. שונאת להם. מתנכלת

דמם. את
הכיצד? ותוהה: עומד ואתה

 החיה עצמה, של הצל מפני הפוחדת זו, ומוכה מיסכנה טלוויזיה
 מישפטפטן של מישפט שכל ותבהלה, אימה של מתמדת באווירה

הממשלה? של 1 מס׳ האוייב היא — כתבה לגנוז לה גורם
הק בזנבו לכשכש אף הפוחד זה, מדולדל כלבלב

הקואליציה? על מוראו את המטיל הוא — צוץ
 זרות. וסדרות זרים סרטים של אוסף זו? בטלוויזיה בה, יש מה

 עימותים, הפאפו. מן אף אפיפיוריות שהן מזוקקות, חדשות
 תוכניות־דת, באמת. ביקורתי מישהו אליהם יוזמן לא שלעולם

 שפוי. לווינגר ומשה מתון פורת חנן אליהן שבהשוואה
 הקיצוני הפאשיסט מן הדרו כל לאורך המשתרע מיגוון־דיעות,

 המצייץ ביותר, המבויית השמאלן ועד לרצח־עם, המטיף, ביותר,
שריד. יוסי של היומית ההודעה וגם בכלוב. קאנארית כציפור
 נקרא השני הערוץ אשר הנוראי, הדרקון זהו

 ולתיפארת הממשלה להצלת ירך, על שוק להכותו
ישראל. מדינת

 יותר. פרוזאי הוא השני הערוץ להקמת השני מניע ^
 להגיע הליכוד הצליח שילטונו שנות •שש ובמשך 1

 שהושגו השיאים על העולים שחיתות, של לשיאים
 45 במשך השחיתות, אלופות ובנותיה, מפא״י על־ידי
ובמדינה. ביישוב שילטון שנות

 ממדרגה עסקן לכל למצוא היה קל לא פשוט. הישג היה לא זה
 בדיוק לו שתתאים בכירה וציבורית ממלכתית מישרה עשירית

 הכישורים של קורטוב של קורטוב אף לו שאין כלומר, —
 ליהוק את מושלמת כה בצורה להבטיח היה קל לא לה. הדרושים

 אחיד הרס להבטיח כדי המלכתיות, והחברות המישרדים כל
ושלם.

 עתה נראית האוויר, מן בתצלום הושג. זה אבל
 שדה הירושימה. של אחות־תאומה כמו המדינה
חורבות.

 והחקלאות חול) ביום (צולם באדמה קבורה חברת־התעופה
 שמנות במישרות זכו חרות עסקני ואחד ואלף באוויר. פורחת

מתאים. חברתי ובמעמד
העכורים. המים פני שעל הקצף רק זהו אבל

 השחיתות מוחבאת זו גלוייה לשחיתות מתחת
 הפרוטק־ המולטי־מיליונרים, של זו האמיתית,

 הליכוד מדינת על שעטו המישטר, של ציונרים
בשדה. המושלכים פגרים על נשרים כלהקת
 אך מפא״י. בימי עוד התחילה האלה הטפילים רוב של דרכם

 שהכנימה כשם ממש. של גן־עדן לפניהם נפתח הליכוד בימי רק
 המדינה נכסי כל על הללו פשטו פרחים, של בשדה מתפשטת
משגשגות. הכנימות נבלו, הפרחים הכלכלה. ומערכות

 באמריקה בננות של רפובליקה יש אם מסופקני
 באפריקה בוטנים של קהילייה או הלאטינית,

 טפיליים ספסרי־הון של לקבוצה ניתן שבה השחורה,
 שזה כפי הלאומי הגוף של לשד־העצמות את למצוץ

שלנו. המפוארת במדינת-התפוזים קרה
 של נעימה והרגשה גיחוך בנו המעוררות ההן, במדינות

 מידי שלהם את מקבלים גדולי־המדינה כי הכל יודעים עליונות,
 זה אצלנו כי יאמין גמור כסיל רק המדינה. את המנצלות החברות
 אלמלא אפשרית היתה לא יחידים של זו פרועה התעשרות אחרת.

 סמויים שותפים הפוליטי המימסד מאנשי חלק לפחות היו
לרווחים.

המדינה. של האמיתיים השליטים הם האלה המולטי־מיליונרים
 בחסדי גם כמובן, מואסים, אינם אך הליכוד, סוס על רוכבים הם

 על הסמוכים ראשי־אופוזיציה כמה יש מהם אחד לכל המערך.
 הוא להם אשר שמאלניים־מדופלמים כתבלבים כמה וגם שולחנו,

שמנים. נתחים פעם מדי זורק
 תיאבונו טיבעו. כזה לאורך־זמן. שבע אינו לעולם הארי אבל
 אלא מהם נותרו ולא הפגרים, כל שנוקו אחרי ושוב. שוב מתעורר
חדש. לטרף שוחר הוא יבשות, עצמות

 על ומדלג ההרים על מקפץ עופר-איילים והנה,
השני. הערוץ ושמן: עסיסי טרף הגבעות,

 שנמסר ביותר הגדולים העסקים אחד הוא השני ערוץ ך*
לחמסנים. אי־פעם 1 1

עצום. ביזנס ביזנס. הוא הערוץ
 בין לחלוקה אי־פעם שהוצע ביותר הגדול השלל שזהו יתכן

 במלוא עסק־אוויר היא המיסחרית הטלוויזיה כי הפרוטקציונרים.
 והרווחים זעירה, בה ההשקעה ותרתי־משמע. המילה, מובן

שחקים. מרקיעים

הראוותני הגיזבה לפולחן מיקדש המר:
 המצוי לטפיליונר אידיאלי טרף בקיצור:

 להסתבן דבר, לייצר מוכן שאינו במדינת־היהודים,
המוכן. מן קל שלל לגרוף רק אלא דבר, ליזום בדבר,

 של במילחמת־האיתנים להסתכל די בכך, פיקפק מישהו אם
 זו את זו לטרוף והמוכנות הזה, השלל על המתנפלות חיות־הטרף,

בו. לזכות כדי
הזה? השלל על ידו את לשים מנסה שאינו המולטי־מיליונר, אי

 תמורת זה, ליעד כלשהו מיליונר לקדם מנסה שאינו העסקן, אי
טובת־הנאה?

 שהוכתם לאומי, מיפעל אי־פעם שהיה מאמין איני
 שנשם לפני עוד מכוערות כה קנוניות על־ידי ולוכלך

הראשונה. נשימתו את

טמון אינו השני, הערוץ בהקמת הכרוך העיקרי, הנזק ך̂ 
יוזמיו, עיני לנגד העומדות המסוכנות, הפוליטיות במטרות

היוזמה. את המלווה הכלכלית בשחיתות ולא
 אף בהרבה• החורגת סכנה מהווה השני הערוץ

היומיו והשחיתות היומיומית הפוליטיקה מתחום
מית.
 מפני הישראלית, הדמוקרטיה אשיות את במישרין מסכן הוא
 החופשית, העיתונות שורשי את ולייבש לדלדל עלול שהוא

 במרינת־ישראל דמוקרטי. מישטר שום ייתכן לא שבילעדיה
 צנזורה עליהם להטיל עיתונים, לאסור צורך אין המתוחכמת

 כפי מישרדי־מערכת, לשרוף או עיתונאים לרצוח דורסנית,
 אותה את להשיג אפשר מסויימות. פרימיטיבות במדינות שקורה
 ל״דמוקרטיה כנאה אלגנטיות, יותר הרבה בשיטות המטרה
התיכון״. במיזרח היחידה

 מיסחריות ממודעות חיה החופשית העיתונות
 דרך בשום להתקיים יכולה היא אין חופשי. משק של

 מענקים כגון — אלטרנטיבית שיטה כל אחרת.
 תחסל — מקופת־הציבור ותשלום ממשלתיים

 לתיזמורת, שישלם מי העיתונות. חופש את בהכרח
המנגינה. את לה יכתיב
 העיתונים כל של קיומם על במישרין מאיים השני הערוץ כינון

אם הגדולים. היומיים העיתונים דל ובייחוד בישראל. החופשיים

 המיסחרית הפירסומת בכמות משמעותית ירידה תחול
 שרב. ביום בלתי־מושקה לשדה דומים יהיו הם בהם, המתפרסמת

 המים זרם את המטה אכזר, לשכן דומה תהיה המיסחרית הטלוויזיה
אחרת. לערוגה אותם ומוליך

 הסכנה אינה זאת גם אך חמורה. סכנה זוהי
העיקרית.

■ ■ ■  רוחני. עריץ וראשונה, בראש היא, טלוויזיה ^
 א׳ ביום תל־אביב ברחובות האחרונים בחודשים שהתהלך מי 1 1

 של לימי־העוצר חזר כי לחשוב היה יכול הנכונה, בשעה בערב,
 הזה, העוצר את הטיל גלוי זר שילטון לא אך הבריטי. המנדאט

דאלאס. התוכנית הוא: גם זר סמוי, עריץ אלא
 אחרות מדינות בעשרות קרה זה בישראל. רק קרה לא זה

 גרמניה כמו עשירות תרבותיות מדינות וביניהם העולם, ברחבי
המערבית.

 גאז־עצבים כמו פועלת ארגז-הקסם של העריצות
 הגנה. מפניה ואין מקום, לכל חודרת היא בלתי־נראה:

קטלני. להיות יכול והוא רוחני, גאז זהו
 גלוי ממלכתי מכשיר בהיותו צרה. חצי הוא הראשון הערוץ

 זמן־מה להקדיש נאלץ הוא רבים. לסייגים כפוף הוא ויחידי,
 פירסומת בו אין ומגמתי. מסולף גם ולוא בענייני־ציבור, לטיפול

למדי. אידיוטיים שרובם מתשידירי־השרות. חוץ מיסחרית,
 בערוץ שצפוי מה לעומת וכאפס כאין הוא זה כל
השני.

■ ■ ■
מיסחרי. יהיה השני ערוץ ^

 את לטהר כדי נאומים אלף לנאום יכולים יחסי־ציבור אנשי 1 1
 על ישראל ובתנאי מראש, נתון מיסחרי ערוץ של טיבו אך השרץ,

וכמה. כמה אחת
 של מזוייפת תרבות לטפח מוכרח מיסחרי ערוץ
 והרווחים קיומו תלויים בכך כי וראוותנות, מותרות

בעליו. של
 רצון את לרצות כדי למכביר, לאומני שמאלץ בו יהיה בוודאי

 המיפלצת* של הפטרון המר, זבולון ובראשם הפוליטיים, הבוסים
 על המנצח דתי, עסקן מובהקת: ישראלית תופעה זוהי אכן, הזאת.

 הפירסומת באמצעות ההמונים של מוחלטת שטיפת־מוח
ביותר. הגסה החומרנית
 מנצח בישראל להמונים. אופיום היא שהדת אמר מארכס קארל

 של המשכר הסם — תחליפי אופיום הגשת על הדתי העסקן
 בבית״מלון חופשה יותר. מפוארת מכונית החומרנית. התאווה
 יותר גדול מקלט־טלוויזיה יותר. רחוקה בארץ יותר מהודר

 את תהפוך שלו אחת שטיפה יותר, משכר בושם יותר. וציבעוני
מבוסטון. לליידי מירוחם עוזרת־הבית

 של עריצות מייצרת המיסחרית הטלוויזיה
הי תופעת-לוואי. זו אין חומרניים. חלומות  זו

תה.  כדי חומרניים חלומות מוכרת היא מהו
 בעליה. את ולהעשיר לשגשג להתקיים,

מוקמת. היא כך לשם
■ ■ ■

 משודרת, פירסמות של עריצות בארץ קיימת עתה בר ^
 אינו השניים בץ ההבדל המודפסת. לפירסומת דומה שאינה ^

איכות. של אלא כמות, של הבדל
 בטהובן של המוסיקה מיטב את לדחוק יכול ברדיו ג׳ינגל

 כמו חסר־הישע, המאזין של במוחו מתנחל הוא והחיפושיות.
 אי־אפשר ערבית. בעיר לווינגר הרב של כנופיית־הדרווישים

 כשהוא עצמו את מאיתנו אחד כל תפס פעמים כמה לגרשו.
 מכונית או מקומי משקה של כלשהו, מטומטם ג׳ינגל מזמזמם

זרה?
 ובאפס כאין היא הקולי השידור עריצות אך

החזותי. השידור עריצות לעומת
 הפירסומת, תשפוכת את לראות שלא יהיה אי־אפשר

 בית־ישראל המוני הקרינה. מפני המוח את לאטום יהיה ואי־אפשר
 של הערכים וישמעו, יראו הם בלא־מגן: זו לקרינה חשופים יהיו

 הלוכסוס של המסר נפשם. בנקיקי יתנחלו החומרנית הפירסומת
 הנמוך המשותף המכנה אל פונה הוא אחר. מסר כל ידחוק הראותני

 אליו בהשוואה ייראו אלברט־פירות של תשדירי־השירות ביותר:
מסיני. כתורת־משה

 הערוץ הקמת זה. בעניץ אשליה לאיש תהיה אל
 ישראל, בחיי מהפכה פירושה המיסחרי, השני,

 יותר הרבה חמורות רוחניות השלכות בעלת מהפכה
.1977 של זה כמו קטן, פוליטי ממהפך

■ י ■
 את הנותנים עסקנים, של קוצר־הראייה על לתמוה פשר̂ 
£ זה. למעשה ידם \

 בהקמת עוסקת וידם בפיהם, והחיסכון הצימצום תורת
 מטיפים הם ביותר. הגם החומרני הביזבוז של הדיקטטורה

 לערכי־הכזב השערים את פותחים והם הלאומית, לזקיפות־הגו
בינלאומית. צרכנית פסבדו־תרבות של ביותר הנלוזים

 הקיימת, הצייתנית בטלוויזיה קטנה נקמה לנקום כדי זה כל
 תעמולה להפיץ יוכלו החדש במכשיר כי האשלייה ומתוך

 מן שלמונים לקבל וכדי יותר. יעילה בצורה מיפלגתית
 כרי וגם זה. בשלל דבר של בסופו שיזכו המולטי־מיליונרים,

 לקבל יוכל שר־החינוך־והתרבות, במיקרה שהוא אחד, שעסקן
שררה. של נתח עוד

המר! זבולץ השמיימה, עיניך את גלגל
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