
החיצון בחלל אשה
 האנושית הטראגדיה אחרי ויותר שנים 30 במשך עקבתי
 בבית לראשונה אותה שפגשתי מאז רוקח, ליוויה של והפוליטית

נערה. עדיין והיא אביה,
 אותי שנאה היא בינינו. היחסים את זה במדור פעם תיארתי

 ניסו לשווא מקורה. על עמדתי לא שמעולם וזכה, טהורה שינאה
 נפגשנו כאשר פעמים, כמה בינינו. ״שולם״ לעשות ידידים

 כמה עימי והחליפה התרככה באיטליה, בינלאומיות בוועידות
 מסויים, חומר קבלת לשם לביתה, אותי הזמינה אף ופעם מילים,

לקדמותו. המצב חזר תמיר אך
אותה. חיבבתי דווקא אני

 ניסה כבר שעבר בשבוע
 הסיבות את לנתח הזה העולם

 שליווה הדיכאון להתאבדותה:
 בעיותיה ילדותה, מאז אותה

 בידודה והמישפחתיות, האישיות
הגובר.

 מימד לכך להוסיף אפשר
יותר. עמוק נוסף,

 התפתחות של הנוכחי בשלב
 במיסגרת חי האדם האנושי, המין

 ישתנה שהדבר יתכן לאומית.
שנה, מיליון או אלף מאה, בעוד

 ההשתייכות המצב: זהו כיום אך
 וחיצונית פנימית מבחינה האדם, של זהותו את קובעת הלאומית

כאחת.
 אנטי־לאומית, או בלתי־לאומית הכרה בעל להיות אדם יכול

 ללאום זיקתו על שומר הוא — בינלאומית או קוסמופוליטית
 בהתאחדויות הלאומים, בין חדשים ביחסים לדגול יכול הוא שלו.

 הוא אך — כלל־אנושית במשלה ואפילו באדם רב־לאומיות,
מסויים. ללאום השייך כאדם אלה באידיאלים דוגל

 ארצות־ על באוריינטציה לדגול יכול למשל, ישראלי, אדם
 או אש״ף הערבי, העולם השלישי, העולם ברית־המועצות, הברית,

 זאת עושה הוא עוד כל בסדר, זה כל — הקדוש־ברוך־הוא
ולמדינתו. לעמו תועיל שדרכו המאמין כישראלי,
 הוא אז כי הזאת, הזיקה את מאבד הוא כאשר מתחילה הצרה

 כדור- של מכוח־המשיכה המשתחרר בלתי־מונחה לגוף דומה
 של חלל מאוד, ריק חלל — החיצון החלל אל והנפלט הארץ,

נוראה. בדידות
 שהביאו אישיות, סיבות מתור אם רוקח. לליוויה שקרה מה זהו
 לעוול רגישות מתוך אם ומדינתה, עמה מישפחתה, לדחיית אותה

 למיסגרת מחוץ אל עצמה את שיגרה היא — לפלסטינים שנגרם
 עצמה את הגדירה היא ישראלי. דבר כל י דחתה היא הלאומית.

 הפלסטינים כל שכמעט ומכיוון פלסטיני״. ממוצא כ״איטלקיה
 מבלי הלאומיים מאווייהם את להגשים יוכלו שלא כיום מבינים
 גם מדי קיצונית רוקח ליוויה היתה ישראל, עם שלום לעשות
עבורם.

 אינה ישראלית, כשאינה בחלל, נשארה דבר של בסופו
 טיל — והריק הקר החיצון בחלל איטלקיה, ואינה פלסטינית

בחזרה. דרך עוד לו ושאין לכדור־הארץ הזיקה את שאיבד אנושי

ד□1בב יח־ים ר□1ב
 בעת באש שפתחו האזרחים את בירכו ופוליטיקאים שוטרים

 בנשק להצטייד האזרחים את עודדו הם בירושלים. הפיגוע
כזה. מיקרה שוב יקרה חלילה אם להבא, גם כר ולפעול

אלה. בעצות הטמון הנורא חוסר־האחריות על תמהני
 המערב של חדשה למהדורה תהיה כולה שהארץ הדבר פירוש

 בחגורותיהם, אקדחים כאשר ברחובות יסתובבו אנשים הפרוע.
ולירות. לשלוף עת בכל מוכנים כשהם

 מיהו החמוש האזרח יידע איך פיגוע, מתחיל כאשר במי? לירות
ידיד? ומיהו אוייב

 שתהיה להניח סביר מדים. לובשים אינם מבצעי״הפיגועים
 ישראל, אזרחי רוב של חזותם גם זוהי אך — מיזרחית חזות להם
הערביים. האזרחים על לדבר שלא המיזרח, בני

 תראה בידך, כשאקדחך לרחוב תרוץ פיצוצים, תשמע מחר
 הם שאלה בטוח ותהיה באקדחיהם, היורים חמושים אנשים לפניד

 כמוך היורים כמוך, אזרחים להיות יכולים הם אבל מבצעי־הפיגוע,
כ״מחבלים״. להם שנראים במי

 נפגעו לא בירושלים, שנפצעו האזרחים, מן כמה אם יודע מי
אחרים? אזרחים של מכדוריהם

 כחולות עיניים ובעל בלונדי אשכנזי, להיות אלה בימים כדאי
 שמועה יש תמיד כי לגמרי, בטוחים אינם אלה גם אך —

לירות. אפשר בבלונדים וגם ל״מחבלים", עוזרים ש״גרמנים״
 השב״כ שמומחי שמעתי יותר. קשה המיזרחיים של גורלם

 של חזותו ובין יוצא־מארוקו יהודי של חזותו בין להבחין יודעים
 יראה ואם מבחין, אינו בוודאי הרגיל האזרח אבל רמאללה. תושב
 שהנה בטוח יהיה — ושפם חומות עיניים בעל שחרחר, בחור

להרגו. היא שמיצווה המחבל,
 והרצועה הגדה מן ערבים סתם או הערביים, האזרחים ואילו
 בסכנה נתונים עתה יהיו חייהם — היהודי במיגזר העובדים
 קורבן ליפול יוכלו הם פיגוע, שמתרחש שעה בכל מתמדת.

 של סצינות על כלל לדבר שלא — תת־מיקלע בעל להוט לאזרח
 ערכו אזרחים כאשר בירושלים, שעבר בשבוע שקרו כפי לינץ',
 והיו מכות־רצח אותם היכו כערבים, להם שנראו מי כל על מצוד

מישמר־הגבול. ואנשי שוטרים התערבו אלמלא להרגם, עלולים
הסדירים החיים את לשבש רוצים הפיגועים שמתכנני ספק אין

 הם השאר בין ובהלה. פחד של מתמדת אוירה לקיים בארץ,
 היהודי. במיגזר לעבוד להפסיק הערבים את להכריח מעוניינים

 משה כמו ופוליטיקאים, קציני־משטרה של מטופשות עצות
 מועמדותם את להגיש יכולים בעליהן בכך. להם יסייעו ארנס,

אבו־גידאל. פרס לקבלת

לראש צמוד אקדח
 בשבוע בירושלים, ג׳ורג׳ המלך ברחוב הרצחני הפיגוע בעת
מוזר. אנושי מומנט היה שעבר,
 של לראשו אקדחו את הצמיד חוליית־הפיגוע מאנשי אחד

 עוברים- על באש ופתח לרחוב פרץ רגע וכעבור בחנות, צעיר
ושבים.

אבנר׳ אוד■

 מירבי מיספר להרוג ספק בלי היתה הפיגוע שמטרת מכיוון
 כיוון שאליו הישראלי, הצעיר את הרג לא מדוע — ישראלים של
אקדחו? את

 פיגועים כולל במילחמה(וזה אחד: מלבד הסבר לכך שאין יתכן
 יורים והשיריונאי הרובאי אלמונים. להרוג אדם נקרא חבלניים)

 את רואים אינם אף והטייס התותחן אלמוני. שהוא ר״האוייב״, לעב
 כמאסה מצטייר האוייב נישקם. על־ידי הנקטלים האנשים

 אותה לשנוא שאפשר זהות, לה שאין בלתי״אנושית, אלמונית,
מופשט. באופן

 פנים־אל״פנים קרב יש שבהם במילחמה המעטים במיקרים
 באוייב. להסתכל זמן ואין הסתערות, של בלהט מתנהל הוא

להיהרג. או להרוג היא הברירה
 שאתה מישהו להרוג אמור אתה כאשר לגמרי שונה המצב

 לפתע המקבל מבטים, עימו מחליף שאתה מקרוב, אותו רואה
לכך. מסוגלים אינם האנשים רוב כאדם. כפרט, מוגדרת זהות

 מסוגל היה לא האיש הפעם. גם קרה כזה דבר כי לי נראה
 מסוגל היה אך מקרוב, ראה שאותו בחנות, הצעיר את להרוג

אלמוניים. עוברי־אורח שם ולהרוג לרחוב לפרוץ בהחלט
 את להרוג הצעירה עמדה כאשר כזה, מומנט היה ריילי בסידרה

 איתו! תדברי ״אל לה: אמרה ההתנקשות, מארגנת ידידתה, לנין.
 קראה זו, לעצה שעתה לא המתנקשת ויירי!״ מאחור אליו גשי

 לירות מסוגלת היתה לא עימה, ודיבר אליה פנה זה וכאשר ללנין,
באש. פתחה אותה, שהרגיז דבר אמר כאשר רק בו.

 היא האנושית, זהותו שלילת האוייב, של הרה־הומאניזציה
 אנושית, דמות לובש האוייב כאשר מילחמה. לכל מוקדם תנאי

בצרות. המילחמה

 צבאית הפיכה
בישראל?

 והתת־אלופים האלופים את הרמטכ״ל מכנס הימים באחד
 ירושלים על עולים אנחנו שחר עם מחר חברה! ״זהו, להם: ואומר

השילטון!״ את ותופסים
 בצחוק הקצינים כל פורצים ואז דממה. בחדר משתררת לרגע

רועם.
 על מרתק לדיון השבוע הקשבתי כאשר זה בסיפור נזכרתי

 על־ידי שנערך בישראל?״ צבאית הפיכה תיתכן ״האם הנושא
 הדרך קינן, עמוס של סיפרו צאת לרגל אלטרנטיבה״, ״במת

 בה שהוקמה אחרי בארץ, מתרחשת הספר עלילת לעין־חרוד.
 הפיכה בה חולל פיקוד־הצפון שאלוף ואחרי רצחנית, דיקטטורה

שניה.
 פלד, מתי האלוף — במילואים בכירים קצינים שלושה

 תמימי־דעים היו — פעיל מאיר ואלוף־מישנה תמרי רב תת־אלוף
שיש אך כיום׳ שלנו מהמציאות מאוד רחוקה כזאת אפשרות כי

 על היה הוויכוח זה. לכיוון להוביל העלולות מגמות במדינה
 הנוגדנים של כוחם ומה האלה, המגמות של כוחן מה השאלה:

הישראלית? בחברה הקיימים הדמוקרטיים,
 המגמה את לחזק העלולים גורמים, וכמה כמה הוזכרו
 לצורכי- פרופורציה כל בלי תקציב״הביטחון גידול השלילית:

 ממיפקדת ישר קצינים מעבר המדינה; של האמיתיים הביטחון
 בכלי־התיקשורת קצינים הופעת השר; ללישכת האלוף

 קצינים של השתתתפותם הממשלתית; המדיניות של כמסבירים
 ריכוז אחרת: או זו למדיניות מטיפים כשהם הממשלה בישיבות
 האימפריה ראש הצבא, מפקד שהוא שר־הביטחון, בידי העוצמה
 הכבושים; השטחים וסולטאן הביטחונית התעשייה של העצומה
ועוד. ועוד הכבושים: בשטחים כיבוש כצבא צה״ל השחתת

 הנגדיים, הכוחות את תמרי רב בעיקר הזכיר זאת, לעומת
 מן המופרד ציבור מהווה ואינו מגוייסים, מאזרחים מורכב הצבא

 מיבצעים מעולם צה״ל ביצע לא בודדים, מחריגים חוץ החברה;
 אינה כזאת נטייה ושום האזרחי, השילטון פקודת פי על שלא

 אינו הישראלית בחברה הצבא של הסגולי המישקל כיום; ניכרת
 פחות בוצעו האחרונות במילחמות להיפר; אלא עליה, בסימן

 הקצינים מיטב הראשונות; במילחמות מאשר פישעי־מילחמה
הכבושים. בשטחים לשירות הולכים אינם

 120 את נאסוף אם זה. בתיאור האמת מן הרבה שיש לי נראה
 שני, באולם צה״ל של קצינים 120ו־ אחד, באולם חברי־הכנסת

 פחות שפויים, יותר — הכל בסך — הם הקצינים כי נמצא
 הפוליטיקאים. מן ליברליים יותר ואף מציאותיים יותר קנאיים,
 פחות הוא הצבאי המימסד איתן, רפאל כמו חריגים למרות

הפוליטי. המימסד מאשר לאומני־קנאי
אשכול: לוי מימי בדיחה בעוד נזכרתי הדיון במהלך
 מוצא לא אבל השילטון. את לתפוס כדי לירושלים עולה הצבא

אותו.

 הקטנה האחות
אנני שד

 עבור עבודה למצוא יכול אני אם אוחיון אנני אותי שאלה פעם
עצמה. את לפרנס וחייבת סטודנטית, שהיא הקטנה, אחותה

 שחרחורת יפהפיה רק היתה לא אוחיון שאנני מכיוון
 מאוד ויעילה בכירה פקידה גם אלא גיזעית, ומארוקאית

 לעבודה אחותה את לקחתי הממשלתית, בלישכת־העיתונות
 אלא להיות יכולה אינה אנני של שאחות סברתי מישרדית.

 בעיני חן מצאה שלנו במערכת כפקידה ואכן, ואחראית. רצינית
מישל. שמה כולנו.

 המוכן מישהו מכיר אני אם מישל אותי שאלה זמן כעבור
 הרבה מכיר אני יהודי־ערכי. נושא על סרט בייצור כסף להשקיע
 איני אך — כאלה הם ביותר הטובים ידידיי רוב — משוגעים

 וכמה כמה אחת על בסרטים, כסף שישקיע אחד משוגע אף מכיר
 להשיב נאלצתי לקולנוע. בחוג צעירה סטודנטית של בסרט

בשלילה.
 לחץ, בשם חדש בסרט לחזות הזמנה השבוע קיבלתי כאשר
לעצמי. חייכתי אוחיון, מישל על־ידי ובויים הופק שנכתב,

 ביצירה לחזות ללכת, התכוננתי
 את לברך ולבסוף בסבלנות,

ב התסריטאית־מפיקה־במאית
סלחני. חיוך

 והופתעתי הסרט את ראיתי
 במו יצרה אוחיון מישל לחלוטין.

 על ועדין, רגיש טוב, סרט ידיה
לערבי, ישראלית נערה אהבת

 אין כ״מחבל״. (לשווא) הנחשד
 אין השב״ב, של ברוטאליות

זולה. סנטימנטליות אין קיטש,
— הזה שהנושא מעניין

 החשוד וערבי יהודיה נערה
 ומופיע חוזר — כ״מחבל״

 וכמה בכמה מרכזי כמוטיב
 ריי, ומישל גאבראס קוסטה של בסירטו לאחרונה. שנעשו סרטים

 את שחצה בערבי יהודית־אמריקאית פרקליטה מתאהבת ק׳, חנה
 נאמן יהודה של בסירטם פיגוע. שביצע כמי והחשוד הקווים,
 יהודי בצעיר יהודיה נערה מתאהבת הכסף, מגש מרטון, ורוחמה

 לבצע העומדת יהודית-ערבית, מהפכנית בחבורה שהסתבך
 יהודיה סטודנטית מתאהבת אוחיון מישל של בסרט פיגועים.
חבלנית. למחתרת בהשתייכות החשוד ערבי, בסטודנט

 השתמטות גם בכך יש אך למחשבה, ומעורר מעניין נושא זה
 לשווא המואשם אדם לצד לעמוד ישראלית לנערה קל מסויימת.

 דרמאתי, עומק בה שיש האמיתית, הבעיה אך פיגועים. בביצוע
 אכן שהוא בערבי היהודיה הבחורה התאהבה אילו מתעוררת היתה
 היה כאלה ביחסים לאומנית. הכרה מתוך פיגועים, מבצע

האמיתיים. ממדיו את מקבל והלאומי האנושי הקונפליקט
 מדי, גדול האתגר כזה. סרט ליצור מעז איש אין עדיין כרגע

 מוכן אני כזה. נושא עם להתמודד עדיין מוכן אינו איש כי ויתכן
הבד. על כזה סרט שיעלה עד בסבלנות לחכות

 ברגע האפשרית ההעזה לשיא מגיע אוחיון מישל של סירטה
 הטלוויזיה למירקע מעל להקרנתו מצפה שאיני כך כדי עד זה.

 בעולם תחנות־טלוויזיה שיימצאו בטוח אני אך הישראלית.
ובהערכה. בשימחה אותו שיציגו
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