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סח־י!
 פשוט בטיח. ולא בטחונית תעשיה שלא להבין שעה כרבע לנו

 להציגו כדי יום־הכיפורים, מילחמת אחרי קצר זמן שנעשה סרט־תעמולה,
הסרט העניים. של לארץ תרומות ולאסוף באנגלית) נעשה (לכן בחרל

 קבב לעשות ולא להמוני־ישראל להצטרף לא החלטנו ביום־העצמאות
 בעיתון וקראנו בבוקר קמנו אז עשן. אוהבים לא אנחנו כי זה, האש. על

התעשיה של סרטים יוצגו רוטשילד בשדרות ההגנה שבמוזיאון

היחז לא או היה
 דיזנגוף, מוזיאון את יראו שהילדים כדאי שאולי חשבנו הביטחונית.

 הכביש את נעבור כך ואחר שנה, 36 לפני המדינה הוכרזה בדיוק ששם
נשק. על סרטים לראות ונלך

 ושהוסב חברים, שלושה בעוד הומה שהיה דיזנגוף למוזיאון נכנסנו
 לילדים סיפרנו במקום, קצר סיבוב עשינו התנ״ך. מוזיאון להיות בעיקרו

 המדינה הסמת על מכריז רו־גוריוו דוד של מולו את שמענו איפה. מרה מה
 איזה שאלו הילדים המובטחים. הסרטים את לראות שממול, לבית והלכנו

בעצמם. יראו הם שתיכף להם ואמרנו בארץ מייצרים נשק
שלקח הסיבה זו עברי. תרגום גם בו היה ולפעמים באנגלית היה הסרט

 לראות נזכה ״האם שואל הקריין של כשקולו ה־וסז, הק״מ בשיחות נגמר
מצריים?" עם השלום את

 לא אבל ההגנה. ואת הפלמ״ח את היום עד שונא שהליכוד יודעת אני
 כבר שסאדאת מהם להסתיר הצליחו הזה היום עצם שעד להאמין יכולתי

 יום כל נוסעים ישראלים ושתיירים חוזודהשלום שנחתם פה, היה
מאז. דברים כמה עוד קרו ובכלל, לפירמידות,

 שאת פלא אז עדכנית. אינפורמציה שום אין של״הגנה" איד בושה ממש
ולח״י? אצ״ל עשו העבודה כל
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 או לחתונה מוזמנים וכולנו בעומר ל״ג הנה
 כבר יודעת שאני מתנות־החתונה כל את )שתיים.

וצ׳ק. וספר־בישול ובלנדר טוסטר לכם. הצעתי '
יקרה, ולא מאוד יפה מתנה מציעה אני ם

 ומעלה. 30 בני לאנשים רק מיועדת היא אבל
 להם בא עכשיו ורק 30 לגיל שהגיעו )אלה

 רוצים הם שפיתאום מפני פשוט זה להתחתן, '
שמתחתנים שאלה יודעת, אני מנסיוני ,ילדים.

1

 להם נולד חודשים שישה אחרי תיכף הזה, <בגיל
 והטוסטרים הבלנדרים את תעזבו אז ילד. (איזה
 זמורה בהוצאת הקרוב. לעתיד משהו להם תנו

 גיל אחרי ״הורים ששמו ספר לאור יצא !ביתן
 אמריקאי רופא־ילדים בידי שנכתב ספר ",3

אמריקאי. ;ופסיכולוג
 על להמליץ בעיות יש אישי, באופן לי, כידוע

 המשתמעות פסיכולוגיות עצות שנותן !פר
 העצות בין המדובר, בספר אבל פנים, שמונה

 עצות מאוד הרבה מתחבאות 'הפסיכולוגיות,
(כמו, חיונית אינפורמציה והרבה ,שימושיות

 בתל־אביב ינאי אלכסנדר ברחוב מסויים בית
 ביותר המקושט הבית בפרס פעמיים זכה כבר

 אותו דיירי נכנסו מאז יום־העצמאות. לכבוד
 להמשיך מנסים והם אדירה, לאמביציה הבית

הוציאו הם שעבר בשבוע שנה. כל בפרס ולזכות

 שיש מה ה1
זה 0111

לנצח צריו
 אנחנו במה שנה. 36 הל׳ו. יום־העצמאות

 שהשגנו? בשלום בכלכלה? להתגאות? יכולים
 וחשבתי חשבתי העם? שבתוך וברעות :אחווה
 לזכותנו, לזקוף אפשר שבאמת שמה ׳מצאתי

 הישראלית. התושיה היא הקיבוץ, המצאת 'בד
 לנו יש והנה משהו זה תושיה שגם לכם ׳תדעו

וגים.
 יוסי שלי חבר נסע יונדהעצמאות בערב
 להופעה במיקצועו, קוסם גם שהוא ,טקוביץ,

 נסע הוא שבעמק־יזרעאל. המושבים
 כדי המונית, נהג עצר בתחנת־הדלק :מונית.

 בבגז׳ משהו חיפש הזדמנות ובאותה דלק מלא1
קופסה איזו פתח הוא חיפוש, כדי תוך האוטו.

 לאמהות הפגועים הילדים אחוז מה למשל,
 מהדודה לקבל רגילות שאנחנו מהסוג מבוגרות),
הירעניות. ומשאר והחברה ומהשכנה
 הם דעתי, לפי ביותר, הטובים העצות סיפרי
 מה לבן גבי על שחור כתוב שבהם הספרים

 זה על צריכים ורק חושבים, במילא שאת/אתה
 ב״הורים לי שקרה מה זה מומחה. של חתימה

".30 גיל אחרי
לכולכם. קלה ולידה טוב מזל אז

 כל ואת שלהם השטיחים כל את למירפסות
 הם עוד. מה יודע ומי העציצים כל ואת המנורות

 המירפסות של פנוי סנטימטר בכל דגלים תלו
 של תמונותיהם את תלו הם דקים חבלים ועל

 משה גאווה), שמיר(בעניין יצחק הרצוג(הכבוד)
 (בעניין ביאליק ח׳נ׳ ואת הכוח) (בעניין לוי

הרוח).
הבית, באותו גרה שבתו קוקו, שלי, החבר את

 כל את הוציאו שאנשים זה הצחיק, די העסק כל
 בין נעמד למירפסת, יצא הוא למירפסות. רכושם
 בקולו הרחוב, לעבר וצעק לוי משה ובין ביאליק
 לו נראה פשוט זה כי חי!" ישראל ״עם העמוק

מתאים. מאוד
 זועמים מבטים עליו הציצו מירפסות מכמה

 לעשות הגדילה מכולם אבל השכנים, של
 בבוז קוקו על שהסתכלה נדיר, גברת השכנה
 צוחק אתה למה ״פוי! לו ואמרה עמוק

מהמדינה?"
 אחדות שנת כעל הזאת השנה על שהכריז מי

אזרחיה. את מכיר לא פשוט ישראל,

—

הקורבנות
 כולם האחרונים, בשבועיים הולך שאתה לאן
 מה או היהודית, המחתרת על ומדברים יושבים

 של מחתרתית ״פעילות לקרוא שנוהגים
 לנחש מנסים זה, על רק מדברים כולם יחידים".

 אותם תפסו דרך באיזה למצוא מנסים שמות,
 דיעה יש אחד לכל אחריהם. עקבו זמן וכמה
 ואיך איתם לעשות מה עצה יש אחד ולכל

 בעתיד כאלה דברים למנוע ואיד אותם להעניש
ועוד. ועוד
 אסון איזה וידידיי) מכריי בין ויכוח(לפחות אין
 הזאת המטורפים חבורת עלינו להביא יכלה נורא

 פשוט אפשר אשמים). ויימצאו במידה (כמובן,
 שישה ולראות לרגע העיניים את לסגור

 מתפוצצים וילדים נשים גברים, מלאי אוטובוסים
באוויר. עפות מרוטשות גופות ומאות
 ונשים ילדים לרוצחי לקרוא נהגנו היום עד
 את להם להחליף סיבה שום לנו ואין אדם״ .חיות
 חושבת לא אני המחתרת חברי על עכשיו. השם

 בתי־מישפט יש בעיניי. קיימים לא הם בכלל.
איתם. עושים מה יחליטו ושהם בארץ

 של הנשים על חושבת שאני ימים כמה כבר
 תמיד היא שהאשה אומרים האלה. האנשים
 אחרת. אשה עם בה בוגד שבעלה לדעת אחרונה

 של לבגידותיו שנוגע במה האשה עומדת איפה
 לה מגלה הוא האם האנושות? כלפי הבעל

 מונע וכך שותק הוא האם בסודו? אותה ומשתף
 מה ובכיות? ושיכנועים איתה ויכוחים מעצמו

תוכניותיו? על לה מספר הוא אם עושה היא
 הזמן כל אני נוראי, מאזוכיזם איזה מתוך
 לי, מספר היה בעלי אם עושה הייתי מה חושבת

 כמה לפוצץ חבריו, עם יחד תוכנית, לו שיש
 כדי מיקריים, בנוסעים מלאים אוטובוסים

 כדי לעשות יכולתי מה המולדת"? את .להציל
 איש על עובדים איומים איזה מכך? אותו למנוע
 הולכת הייתי האם וילדים? אנשים להרוג שמוכן

 משכנעת הייתי האם אותו? ומסגירה למישטרה
 לו? נאמנה להישאר המישפחה, לטובת עצמי, את

 הילדים, כל עם מהבית בורחת פשוט הייתי האם
לדעת. קשה האחריות? את מעצמי להסיר כדי
 להחליט הוא לאדם קשים הכי הדברים (אחד

 לי ברור אבל מתנגשות. כשנאמנויות ,החלטות
 אנשים להציל כדי שאפשר מה כל עושה שהייתי

מפשע. חפים
 אחר ויום כלום מספר היה לא הבעל אם אבל
 הטוב, והאב הנאמן שהבעל מסתבר היה בבוקר

 להרוג ועמד ראשי־ערים בחיי להתנקש ניסה
 הייתי לא כל, קודם אחרים, אנשים מאות

 האלה שהנשים יודעת בפירוש אני לכן, מאמינה.
 בראש לי מסדרת הייתי להאמין. יכולות לא

 להיות. יכול לא שזה לי שיוכיחו עובדות אלפי
 חולי־סרטן אנשים זה. את לעשות אפשר כנראה

 שהם האחרון לרגע עד עצמם את משכנעים
 מת. אתה להאמין, מפסיק שאתה ברגע בריאים.

 שבעלה, להאמין מתחילה שהיא ברגע ואשה,
 היא ילדים, לרצוח שמוכן רוצח הוא ילדיה אבי

 מהנשים חלק שלפחות לי ברור למות. מתחילה
 בשלב היום נמצאות היהודית, המחתרת חברי של
 להימנע יכולה לא ואני מאמינות" ה״לא של

 שלא להן יתברר אחד בהיר שיום מהמחשבה
 שווא, עלילות שלהן הבעלים על העלילו
רוצחים. בעלים להן יש שאמנם

 הקורבנות ניצלו. האוטובוסים ששת נוסעי
 של והילדים הנשים הן בשדה שנשארו

הגדולים". ״הגיבורים

 צחורות, יונים שתי בשימחה ממנה עפו ומייד
 נכנס יוסי הקוסם. הופעת של גולת־הכותרת

 חמש ישבו הם ככה נשבר. נהג־המונית לפאניקה.
 הם דקות חמש אחרי ורועמות. שקטות דקות

 ״צריך לשני אחד להגיד והתחילו התאוששו
 התושיה לתמונה נכנסה כאן פתרון." למצוא
 מה חושבים הם בעוד הארץ. תוצרת הידועה
 בלולי מלאה משאית־ענק במקום עברה לעשות,

 תוך המשאית, לקראת רץ הקוסם יוסי תרנגולות.
 ״הצילו". של בתנועות בידיו ונופף הסתכנות,

 קצרים דברים חילופי ואחרי עצר, נהג־המשאית
 וקיבל שקל 1,000 נתן יוסי הסחורה. הוחלפה

 מאולפות, ובלתי זלבנות שמנות תרנגולות שתי
כמובן.

 התפעלו בהופעה שנכחו המושבניקים מאות
 שמשתמש קוסם ראו לא פעם אף הם מאוד.

 נעשה זה שכל להם ברור היה וכמובן בתרנגולות,
 לטובת שנאמר: כמו אותם. לשמח כדי במיוחד

 מדינת ולתיפארת העופות מגדלי המושבניקים
ישראל.

* * *
 סיפור זה אבל מצחיק, נשמע שזה נכון

אותו. לבדוק אפשר מהחיים.

שמי דויאלה


