
הבאנו
עליכם שרום

 הבשר אחר־כך הביטחונית. בבדיקה מתחיל זה
 המוקרן הווידיאו סרט גומי־לעיסה, טעם שטעמו

 עד מחולות המחוללים ומחוללות מחוללים ובו
 שלעולם נאמר המנגינה על אם ושיעור. קץ אין

 הזה המחול את לתאר מילים אין נגמרת, אינה
 שלנו הישראלים מחליפים שבמהלכו האינסופי.
 קאובויס, של במדי־חובה תימנים של תחפושות
 בשמלות שנראה במה קאובויס של מדי־חובה
 הריקוד ובו׳. ובו׳ סקאנדינאביות, או בלקאניות

 הגדול בפינאלה כפיים, מחיאות לקול מסתיים,
 הפעם שוב מצליח המנוסה שהקברניט שעה

 כך) על המדווח אני זה אהיה לא יצליח (כשלא
 מה של המסלול על בשלום המטוס את להנחית
 של המאוסה ראשי־התיבות בלשון שנקרא

נתב״ג. הביורוקראטיה
ם שלום הבאנו כ י ל  מיועדים וחפצים ע
המכס. ל ע להברחה
 שעה־וחצי תוך בחזרה. להיות טוב זאת. בכל

 רבע לעמוד אפשר מינימום) מאקסימום(שעתיים
 באין מיקלחת מי של אדיר סילון תחת שעה

 על דופקים היו כבר בפאריס (במלון מפריע
 מן ליהנות במקום אבל בצרפתית). הדלת

 אדם נולד לא עוד מעולם — הקרירה המיקלחת
 מיספר־ להשיג מנסה אתה — מנסיונו למד

המערבי. בגליל ועוד טלפון,
 שכל — אחרת? היה אפשר וכי — מתברר

באדיבות, מודיע המפקח תקלה. מנותק. האיזור
)16( התיקונים שירות אנשי לעשות: מה שאין
 אחרי כבר השעה הכל, אחרי הביתה. הלכו כבר

שבע? אחרי שיעבדו ציפיתם, מה וכי שבע,
 או המערבי, העליון הגליל שכל משמע

 מחר עד טלפונים מנותק יישאר חלקו, לפחות
 האדיב המפקח קובע כן, — לפחות? בבוקר,

כאחד. קבלת־הדין ושל בר־סמכא של בקול
 אנחה של הד איזה ברקע שם שמענו האם
יהודית?

משהו? בוער מחרתיים. או מחר. נצלצל מילא,

השלישי בשלם
 לעבר לשנה משנה מתקדמת שישראל בכך
 המומחים שטוענים כפי — השלישי העולם
 להיות כנראה יכול לא בכך — העולמות לדירוג

 ניסים של האחרון בלהיט אינו והעניין ספק.
 בתי־חולים, (טלפון. השרותים ברמת סרוסי,
 הסטודנט של הממוצעת ברמה או דואר),

 נאלץ או (עובד הנטל תחת הכורע הישראלי
 לי השיב ״הרנסאנס," לומד). משהוא יותר לעבוד
 שמה ״הוא כמובן), א׳(באוניברסיטה, שנה תלמיד

 תיקנה ״לא,״ צרפתית." פוליטית תנועה של
 אוניה של שמה ״הוא יודעת־דבר, שכנה אותו

 החלוץ תנועת ועל לוחש: אני צרפתית.״(ולעצמי
ה ת סנוב?!). הכל, יודע כבר א
 והתבנית מולדתו. נוף תבנית אלא אינו אדם
 לא שאליה תבנית לאיזו ומתדמה הולכת שבכאן
 אנחנו תמיד שלא מולדת של להתדמות, רצינו
 לא השלום, עליו רטוש, יונתן אפילו בה. בחרנו

 של לאחור המהירה התפתחותה למראה שש היה
 הרבה פה היו לפחות אילו שלו. ה״כנעניות"

 כרתו התל־אביבי ביתי (בחצר רעננים עצים
 להם הפריע הוא שבהם: האחרון את השכנים
 בבתי הנעשה את כלומר, הנוף, את לראות

שכניהם.)
(?)החדש ששירך איינשטיין, אריק ידידי לא,
בנשף, מאחר רדיו של האתר מגלי עכשיו בוקע
 לו אין — קצת" ״לטפטף הוא מבוקשו שכל אדם
 טיפה גדול. לים יהיה שאכן וערובה ביטחון כל

 לשלולית. כלל בדרך מצטרפות טיפה אחר
לריר. מצטרפות הן יותר, גרוע במיקרה

הרביעי השר□
 רובר ישראלי רייל של הצירוף כבר אבל

 (!!)ההוגן שמחירה מונית נהג רהוטה, צרפתית
 שזכינו עשינו (מה בשדה־התעופה כבר נקבע

 התשוקה על איינשטיין של שירו לכך?!),
 שנת המים(שוב למשק הכללית והדאגה לטפטף,
 מעידים בחיפה) הגשם פסק לא בינתיים בצורת?

שלישי. עולם אינה שישראל עדים כמאה־ואחד
מוזאמביק, הפיליפינים, זה שלישי עולם

 מה כל בקיצור חומייני, ניקראגואה, טיבט,
 שלישי עולם אלה כל אם אבל (יחסית). שרחוק

 לא עולם מוטב, או, רביעי. עולם אנחנו —
ממוספר.
 צדקו בכך כמונו. אין ברור: אחד דבר שהרי

 בלילה לישון הולך ישכון, לבדד עם הצודקים.
 וברגל שמאל צד על כלל (בדרך בבוקר וקם

אחר, דין לשום דומה אינו לעצמו, דין שמאל),
בטלוויזיה). שמיר דיין(יצחק לו ואין דין לו אין
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 ולחזור הפרס מלוך בימי הארץ את לצאת
 מנתר ונמרץ קטן אדם והשית. השמיר בעונת

הטל מסך על דראמאתיים־עצבניים בצעדים
סולו? לנו ישיר הוא האם הדוכן. לעבר וויזיה
 בקו שרון? אריק של שלומו באמת מה

השם? בעזרת הבריאות,
 ואני יהיה? מה לדעת: מבקשים הכל באירופה

 הוא שהיה מה קוהלת: תפקיד את לשחק נהנה
 חדש כל ואין שייעשה הוא שנעשה ומה שיהיה

השמש. תחת
 אבל יודע, אני פוליטית, לא מחשבה זאת

מרגיעה.

עיתונים
 אחרונות ידיעות בצד — מחלקים במטוס

וכותרת הזה העולם גם לא מדוע ומעריב(אגב,

(גרמני) מלא עירום

ביון הראלד ניו־יורק את גם — ראשית?)  טרי
 (לשעבר מונד לה הפאריסאית), (המהדורה

 מיטראן ימני: ויותר יותר כיום שמאלי, קאתולי
 סוציאליזם כל של סיכוייו את להרוס הצליח
 אולי — לפחות דור שנות למשך אותנטי צרפתי

 הבורגני, פיגארו(המימסד לה כולה), באירופה
 אלגמיינה פראנקפורטר לספר), קשר כל אין

 סולידי, הליבראלי, באמצע טוב הגרמני(עיתון
למדי). משעמם
 אירופית עיתונות רק חודשים זה שקרא למי

 שבין ההבדלים כל, קודם ההבדל. יותר עוד בולט
 ספק אין עצמם. לבין בינם האירופיים העיתונים
 להבדיל (״הארץ", פאיז אל הספרדי שהיומון
 המופיע ביותר הטוב העיתון הוא שלנו) מהארץ

 לא ,,ואידיאליסט צעיר צוות באירופה. כיום
 כדאי ארבעים. בן מחונן עורך פנאטי, ולא קיצוני
 מסוגל טובים אנשים של שצוות מה לראות
 שלנו) במטוס המחוללים מן (להבדיל לחולל
 הדיקטטורה התמוטטות שמאז המעטות בשנים

 הטענות כל חרף ממד לה גם אבל בספרד,
 מרשים. עודו — וכו׳) ימינה פניה (ירידה,
 שמתייחסים מחמיאה, הרגשה עדיין יש לקוראו

 אדם כאל — בצדק שלא אולי — אליו
 חשוב כמה לדעת נוכח אתה שוב אינטליגנטי.

 מתחכמות הערות ללא המידע מירב את לקבל
 ופרשנות מהערכה להבדיל מוקדם, שיפוט ובלא

 מידה איזו לראות מתפלא אתה ושוב מבהירה.
 זאת, בכל אפשרית, היתה אובייקטיביות של

 את קורא כשאתה כך, הישן". ״העולם בעיתונות
 הקיסר של הדרמאטית שיבתו על הסיפור

 הצרפתית גלותו מטירת בוקאסה האפריקאי
 רק לא קורא אתה המרכז־אפריקאית, לארצו

 מובהקים, פסיכולוגיים סממנים בעל סיפור־מתח
 למומחה — לרגע ולוא — הופך גם אם כי

 כאילו ממש אפריקאית, ארץ של לענייניה
 המוקדש מוצלח אקדמי ביום־עיון השתתפת
ארץ. אותה של לענייניה
 התיכון, המיזרח ואפריקה, אסיה אחד: בגליון
 בהולנד, חדשה צנע תוכנית מארוקו, אלג׳יריה,

שילטונה תחת שר־ההגנה (חתירת הפיליפינים

 של מעמדו התערערות אקינו), הגברת של
 בעיקבות באתיופיה המארכסיסטי המישטר

 אל השילטון צמרת מאנשי כמה של הימלטותם
 (מהי כמובן ישראל המדינה, לגבולות מחוץ

 הצרפתי הסוציאליסטים מנהיג של איומו יהיה?),
 הבאות בבחירות לנשיאות ״לרוץ" רוקאר מישל
 מטרי שלמד מיפלגתו(מסתבר במיסגרת שלא
 של ביותר ומעניין מעמיק ניתוח וצ׳יץ׳), קולק
 של בנו של העולה כוחו באיראן: הכוחות יחסי

 עלי האיאתולה של מעמדו התערערות חומייני,
 האימאם של יורשו־המיועד־לשעבר מונטזרי,
ועוד. ועוד הישיש,

 חי שאתה מרגיש אתה פיתאום?) פיתאום(מה
 אתה (אחת). בארץ רק לא מוגר״), (״לה בעולם
 הארץ של ועתידה גורלה כיצד לכך מודע נעשה

 תלוי, — לחיות ועתיד חי אתה שבה זו (ארצך),
 של הכספית תנודות על־ידי מונע מושפע, מותנה,

 לכדור בימינו שהפכה הפלאנטה ארצות שאר
(ארץ).

 של המחלה מהספורט, מעט לך רווח סוף־סוף
 נצטמק זה בריא). בגוף משעממת (נפש המאה

 (עמוד ספורטיביים טיבעיים, לממדים בפיתאום
 כמו שצריך, כמו בדיוק יותר). לא שניים, או

 בעולם — לעולם עוד יהיה שלא כמו פעם, שהיה
 השבח חשפנות, חשיפות, גם ואין החירש. החדש,

 תושבים מיליון חמישים־שישים בת במדינה לאל.
 מכדי לחשיפה מועמדים מדי יותר הרבה יש

 את מהם אחד לכל להפשיט יהיה שאפשר
 שלוש הפיגוראטיביים (השימלה) המיכנסיים

 עופרה מדי יותר הרבה יש בצרפת בשנה. פעמים
 גאונים, יורם נלסונים, רפי מודעים, ריטות, חזות,

מוכות. ונשים סמים מעשני
 כמה שם(אירופה), הטובה לעיתונות בהשוואה

 קרתנות גם יש גרועה: (קרתנות פרובינציאלית
 נחת רוות ברוטאלית, כמה שלנו. העיתונות טובה)

, נטפלת עצמית, ם י ש נ א לעניינים. לא ל
 הכיוון היתר, חשיפת של הזה העניין וגם כן,

 המצלמות עדשות כל הזרקורים, כל של השבועי
 — אחד אדם כלל בדרך — אחת לנקודה

 פירסום וענונו), בלאס, (פרשיות אחד סקאנדאל
 שירו פרשיית גרוסמן, (פרשת אחד סופר אחד,
 תאורה מדי יותר וכו׳. וכו' הרושובסקי) של

 בעיקר (מסוכן רעש ווליום, מדי יותר מסנוורת,
 מופנמת, תשומת־לב מעט הדורשות באמנויות

 להציג העיתונות נסיונות לא־ציבורית). רגישות
 דבר בעיתונות מקורית״(אין מ״זווית עניין כל

כזה!).
 דומים הישראליים הסיפורים שכל פלא מה

 אותו נדושות, אותה זווית־ראייה, אותה כל־כך.
 הרצון אנשי של צפויה תגובה אותה קל־ערך, זדון

הטוב.
 מזה. המתנדבים, ושורת מזה, אופרה־בגרוש,

 שומרי נגד האינסופי במישחק האור מורדי
הגחלת.

 111 לעומת חלילה. שפיר. הכל שבאירופה לא
 אותי (תקנו בתל־אביב לאור היוצאים העיתונים

 של המודעות את זה ומשמידים טועה) אני אם
 משני (יותר המערבית בברלין מופיעים חברו,

 יומיים עיתונים שניים־וחצי רק תושבים) מיליון
 טאגסבלאט ברלינר מורגנפוסט (ברלינר

״טאץ"). בקיצור: המכונה וטאגסצייטונג
 רק למעשה הוא שמאלני, שהוא היחידי האחרון,

 עמודים מיספר רבע פורמאט, חצי עיתון: חצי
מורגנפוסט. קוראים הכל התפוצה. ואלפית
 חיית אילו מפרסם היית היכן קיש, ארווין אגון

בווינה? או — בברלין כיום
 הנזכרים המקומונים שני בברלין. לא בוודאי

 קרתנות (אבל תקנה ללא פרובינציאליים הם
 הטוב): הרצון קרתנות שלנו: מזו אחר מסוג

 טובת־עין בעל־ביתיות שמאלץ. של קיתונות
 הפ־הפ קריאות פתוחים, וכיס לב פירושה שאין
 מחמתו־ לכמה כולל הנכונים, לאנשים הורא
 בשם שמוכר מה כל בקיצור, ביותר; עבים

 לחיות, ותן חןה שהוראתו: 66ווז1זו11>וחנ>611
 שלך ושבמיטבח תורכי, פועל־דחק שאינך בתנאי

 ואותה חמוץ) זאוארקראוט(כרוב אותו מתבשלים
 שימשון היה שבה חזיר האקסה(עצם או אייסביין

 מעט מצופה פלישתים, שני להרוג מסוגל שלנו
).,כולסטרול שומן והרבה רזה בשר

 געמיט־ בכל זאת בכל יש יפה מינהג אבל
 חיצונית־ ואפילו נדיבות, קצת בורגנית. ליכקייט
 — שנה חמישים לך מלאו וכך, בלבד. נימוסית

 אותך מברך העיתון — כמובן מישהו, אתה אם
 יפה, קצרה, רשימה עליך כותב הראשון, בעמודו
 או בקר) בטורניר(בורים זכית טוב. יום לו עושים

 שנה שלושים של שירות לאחר סוף־סוף התפטרת
 בשימחתך, שמחים דומה, כולם, כנ״ל. — בהג״א
דיו כולם די  זה לר כולה. העיר כל אחד. ליום י
מפריע? בעצם זה ולמי — נעים

 ואיך יו. טו ברת׳דיי הפי האנגלים: אומרים איר
שונאיי. כל ראש על כזה מזל אומרים: אנחנו

צמרת שמעון לעורך: משנה

 גם אולי אבל טמפראמנט. של אופי, של הבדל
תרבות. של

 כאן כל־כך. מפרגנים לא שלנו הרביעי בעולם
 אמר: שלא במה בעיקר איינשטיין, אריק צודק
 שנוצרת עד לשניה, מצטרפת אחת ארס טיפת

גדולה. שלולית
ינעם. ולהשומע(הקורא)

 את תשכח אל פי: על ואף הכל וחרף זאת ובכל
הזה. התרבותי המנומס, עמלק לך עשה אשר

ולדהיים. את וגם זה. גם כן,

אשמה
 — סליחה! — שניה) (מחשבה הירהור ועוד
 ובתמים באמת ניתן, מידה באיזו הקשר: באותו

 שלנו העיתונות את גם להאשים צדק, של ובמידה
 בשות־ וכו׳) למיפלגות החינוך, למערכת (בנוסף

 ביותר הבולטת הלאומית לנברוזה פות־לאחריות
 יהודית" ״זהות גוש־אמונים, גטו, מצדה, שלנו:

לאנושיות. בניגוד העומדת
 לעורכים להם מניין וכי שאפשר. לי נדמה

(מבו ״אינסולאריים" באמת שקוראיהם שלנו
לתו המיוחסת מנטאליות בעלי מהעולם, דדים
 בישראל) עורך לי שאמר מה מצטט אני אי: שבי

כל־כך?
 מפני ״אינסולאריים" הקוראים אולי אולי,

 ״אינסולא־ שהם בשבילם החליטו שהעורכים
 כקליפת אותם מעניין הגדול ושהעולם ריים",
 ושלכל עצמם, משל בעיות די להם ושיש השום,
 של האיידס מחלת על להם לספר מותר היותר

 מאדונה של החדשה התיסרוקת על האדסון, רוק
המלוכה מישפחת של מעלליה על וכמובן

(צרפתי) מלא עירום

 העולם שבכל המשעממת המישפחה האנגלית,
כולו?

המתוח הנאורה, גם — שלנו כשהעיתונות
 קוראיה, אל כך מתייחסת — יותר הפתוחה כמת.

 השוטה את חפות־מפשע תחושת מתוך ירשיע מי
ה מאחרים: קלט אותו הנורא הביטוי על החוזר

 המסקנה את מצטט פשוט הוא הרוג. שבגויים טוב
 לבדד עם הגטו: של המוטו של הבלתי־נמנעת

ישכון.
 לבוטיקים והבידור, האופנה למוצרי רק

 בינלאומי רקע כנראה יש שלנו ולמיסעדות
 לה הפאמפאס, מתרשם: ושוב חוזר אני אותנטי.

 לוקינג(בחיפה), ג׳אסט מינג, צ׳או פאמפאלונה,
 קלאב, הקאונטרי(כך!!!) לוסי, מיס ליידי, מייפייר

הצ׳רצ׳ילים. רבלון, אלסינט, בטון, מודול הפאב,


