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האמריקאית.
 והגונים, פשוטים אמריקאים צופיו, עשרות־מיליוני באוזני

 שתי בין מילחמה כשיש שלו: הפילוסופיה את ברעם פיתח
מצויין. עסק זהו לשתיהן. נשק למכור כדאי מדינות,

 הנודע ואלאס מייק מראיינו, של בהבעת־הפנים הבחין וכאשר
 שהם למדינת״ישראל טוב להוסיף: מיהר אגב) יהודי, הוא (גם

 ברעם, אברהם של לכיסו שטוב מה משמע: השני. את האחד יהרגו
לעם־ישראל. גם טוב למולטי־מיליונר, אחת במכה להפוך שקיווה

ברעם אברהם ברעם משה

 הקרינה שבכוונה) מקווה (אני שלא־בכוונה או בכוונה
 אמהות על כתבה זה, קטע אחרי מייד הישראלית הטלוויזיה

 הגיעו שלא ילדים וביניהם צעירים, של קברים אלפי איראן:
לפירקם.

 העסקן ברעם, משה של מותו על גם הודיעו המהדורה באותה
לשעבר. מנהיג־פועלים מפא׳׳י, של הוותיק

 ברעם משה היה ,1965 בסוף לכנסת, הראשונה בפעם כשבאתי
 שהייתי מכיוון זה. לתפקיד התמנה עתה זה הקואליציה. יו״ר

הישיר. יריבי ברעם היה בכנסת, ביותר הקיצוני האופוזיציונר
 את ראה שבו זה, מיפגש על ברעם כתב בספר־זיכרונותיו

 הראשונים ממעשיי אחד החדש. בתפקידו שלו הראשון המיבחן
 המיפלגות מימנו שבהן דרכי־השחיתות, את לחשוף היה

 מאחורי־ למשבר שגרמתי ידעתי לא עצמן. את הוותיקות
 לסדר־היום. הצעתי בגלל נפלה כמעט הממשלה וכי הקלעים,

 אור־ עד שנמשכו ארוכות בשיחות המשבר את חיסל ברעם
הבוקר.

 אותו זוכר אני כאלה. עימותים וכמה כמה ברעם הזכיר בסיפרו
 באמצעיו ברר שלא ובלתי־מתחכם, גלוי־לב קשוח, כלוחם

 שהיה העצום הכוח את היסוס בלי שהפעיל אדם הפרלמנטריים,
 התגלמות איש־המנגנון, התגלמות היה בעיניי, בכנסת. למערך אז

השטחים. בכל לו שהתנגדתי המישטר
 לקחת יכול ברעם שמשה דעתי על עלה לא מעולם אולם

 מעל היה שלו האישי הטוהר לעצמו. כלשהי מקופה אחד גרוש
 בלי דבק ובהם משלו, ומוחלטים ברורים ערכים לו היו ספק. לכל

שמאלה. או ימינה סטיה
 שאפשר מפני בנשק, במיסחר לעסוק מישהו לו הציע אילו
 באיש מסתכל היה בוודאי למולטי־מיליונר, אחת במכה בו להפוך

משוגע. כעל
מדינת־ישראל. של בהיסטוריה פרק ברעם. עד מברעם זהו:

 אדמדמות כלניות
אדמוניות

 ומשהו אדם, פני רואה הוא הזאת. ההרגשה את מכיר אדם כל
 או שבועות לפני לכן, קודם כבר הזה באיש נתקל שהוא לו אומר
ובנסיבות. בעיתוי להיזכר יכול הוא אין אך שנים.

 בעל הקצין את בטלוויזיה כשראיתי לי היתה כזאת הרגשה
 בביר־זית. הסטודנטים שני הריגת אחרי מייד הארומה, הכומתה

 שני את להרוג שלא היה שאי־אפשר אמר במצלמה, להביט מבלי
וכר. וכו׳ בסדר, היה הכל נבדק, כבר העניין הצעירים.
 כבר שמעתי וגם הזה, האיש את מכיר אני הרי לעצמי: אמרתי

מתי? איפה? אבל דבריו. את
 קצין־ היה הוא אז שנה. 40 לפני בו נתקלתי נזכרתי. פיתאום

 בגלל אז, להם שקראנו כפי ״הכלניות", מפקד בריטי, צנחנים
 בשיא אז שהיה דמארי, שושנה של והשיר הכומתה צבע

פופולריותו.
 יהודים, כמה להרוג שלא היה אי־אפשר מדוע הסביר הוא אז

וכר. וכר בסדר, היה הכל נבדק, שהעניין
 את אימצתי לאחרונה. גם אותו שראיתי לי אמר משהו אבל
 שקיעת הבריטית בסידרה ראיתיו נזכרתי: ואכן זיכרוני

 הוא (בערבית). הישראלית בטלוויזיה המוקרנת האימפריה,
 ואחר־כך עדן. על בסרט ואחר־כך מאלאיה. על בסרט הופיע
 אותו היה זה אבל אחר, שם לו היה פעם בכל קניה. על בסרט
 שהעניין למנוע, היה שאי־אפשר פעם בכל אמר והוא האיש.
וכו׳. וכו׳ בסדר, היה שהבל נבדק,
ישראלי. שהוא ידעתי לא
 קרה מה והסביר שידור באותו שהופיע ברק, אהוד האלוף גם

 בריטי, גנרל היה פעם שונים. מסרטים לי מוכר היה בביר־זית,
ספרדי. פורטוגלי, צרפתי, גנרל פעם

 הרי כן, אם מבריק. מוח גאון, עילוי, הוא שברק אומרים הכל
 מפני הכובש. את מטמטם שהכיבוש לכך החיה ההוכחה הוא

 נדבקה לא מילה מטומטמים. היו שידור באותו שאמר שהדברים
קודמו. את סתר מישפט וכל למילה,

 היה זה לחברון. בדרך ברק באלוף נתקלתי האחרונה בפעם
 את להציל דאג האלוף כהנא/אמונים. אנשי של הפוגרום בשעת

 בתחום ייפגעו שחברי־כנסת לאלוף כדאי לא (זה חברי־הכגסת
 האחרים את גם להציל כדאי שאולי נזכר זמן כעבור רק אחריותו.)

 בחסות באין־מפריע, הפורעים השתוללו בינתיים ביניהם). (ואני
צה״ל.

 ממני ותבע ברק, של ממטהו קצין איתי התקשר זה אחרי
 וגם תלונה, הגשתי למישטרה, הלכתי במישטרה. תלונה להגיש
תצלומים. על״פי התוקפים את זיהיתי
 נקראתי לא לדין. הועמד לא איש חודשים. שמונה עברו מאז
 גם קיבלתי לא שאלה. שום נשאלתי לא מיסדר־זיהוי. לשום

בביצה. אבן כמו שקעה התלונה כלום. נסגר. שהתיק הודעה
להבריק. ברק ממשיך ובינתיים

ושם פה אלפיה
 אותם כותב שהייתי מחזות, כמה בראש לי שיש לחבר סיפרתי

בכישרוני. פיקפקתי אלמלא

אסרי אור■

 כסף. רק צריכים החבר, אמר כישרון, צריך לא
 שאלתי. מה, בשביל
אמר. הצנזורה, בשביל

 לי שיש המחזה אמרתי. הצנזורה,' עם בעיה שום לי תהיה לא
מאוד. שמרני הוא בראש
 סיכוי. לך אין תאסור, לא הצנזורה אם אמר. טיפש, תהיה אל
 או ישראל רת על משהו — למחוק שאפשר משהו תכניס

 כסף. זה והשאר — פורנוגראפיה
התעניינתי. כסף? מה בשביל

 צריכים החבר. התרעם בחינם, אותר שישרתו רוצה, אתה מה
 שיאסרו. כדי חברי־הצנזורה, לשניים־שלושה לשלם

שאלתי. כמה,
 אלפיה. איזו בטח החבר. הודה עכשיו, התעריף מה יודע לא אני

 שאלתי. כולו, המחזה את או קטעים, כמה לאסור בשביל
 שטרות, כמה עוד להוסיף צריכים שלם מחזה לאסור בשביל

אמר.
שאלתי. גרוע? מחזה להציל כדי יספיק וזה
 לסדר כראי מאוד, גרוע הוא אם אבל אמר. להספיק, צריך זה

 למשל. דתיים, של הפגנה משהו. עוד
שאלתי. דתיים? של הפגנה לקנות אפשר

 אלפיה ציניות. של בשמץ החבר אמר לקנות, אפשר דבר כל
 תעלה סוערת הפגנה הפגנה. איזושהי לך ותהיה דתי, לעסקן אחת

 שתיים. או אחת אלפיה עוד בוודאי
שאלתי. יעזור? לא זה ואם
 לנדאו עוזי של הצעה־לסדר־היום לארגן תמיד אפשר טוב,
 הדוכן. מעל בשצף־קצף אותך שיתקיף אריק את ולבקש בכנסת,

 עליו. לסמוך אפשר בסדר. הוא אריק
המחזה. את אכתוב זאת בכל אולי זהו. אז

גדולה הכי המחמאה
 ששמה הזאת למהתלה רציני היבט זאת בכל יש — בצד צחוק
המחזות. על הצנזורה

 אולי, זוהי, חשובים. שהם חושב מחזות, לצנזר שמוכן מי
 למחזאות להעניק מישהו שיכול ביותר הגדולה המחמאה

הישראלית.
 במחשבה בשירה, בסיפרות, באמנות, מזלזלים שבהן בארצות

 האמנים איכפת. לא לשילטון בצנזורה. צורך אין צנזורה. אין —
 מרכולת כאל תוצרתם אל ומתייחסים כסף" ״עושים והסופרים

ליצני־החצר. הם ביותר, הטוב במיקרה בשוק.
 המוקד, על להעלותו מסוגל הסופר את המכבד שילטון רק

במרתפי בו לירות האינקוויזיציה, גלגלי על עצמותיו את לשבור

ברעם
 שהשילטון כך על מעידות אלה שיטות החשאית. המישטרה

 ליצירת־ חשיבות מייחס והמדוברת, הכתובה המילה מפני מפחד
 אמר גליליי גליליאו כאשר הפילוסופים. בעוצמת מכיר אמנות,

 מחשבתו כי ידע הוא תנוע!״ נוע כן, פי על ״ואף אמר) לא (או
זאת. ידעו החשמנים וגם האדירה, הכנסיה את תקעקע
 שום מגוחך. כל־כך אנאכרוניזם בארץ הצנזורה מהווה לכן
 או הזאת. בארץ השליטים של מנוחתם את יטריד לא מחזה

שמא...?

ההומור שיא
ממנה. להיפטר יכול ושאינך בזיכרונך, הנחרתת תמונה יש

 חג־ההודיה ערב המירקע על שהופיעה הסצינה היא כזאת
האמריקאי.

 תרנגול־הודו מאחורי עומד כשהוא רגן, רונלד הנשיא בה נראה
 המטירו העיתונאים וחי. גדול
 בקשר מביכות שאלות עליו

 להתחמק ניסה והוא לפרשה,
 ברמה התבדחות על־ידי מהן

לו. המתאימה
 מחר, יעשה מה כשנשאל

 ״מחר ואמר: התרנגול על הצביע
 אני אותו. אוכל כשאני אהנה אני
ייהנה." הוא שגם בטוח לא

 עולמו את להבין מנסה אני
 משהו הרואה אדם של הרוחני
 בעל־חיים, בהריגת מצחיק
 כזאת בדיחה להשמיע והמוכן
הקורבן. ליד עומד כשהוא

 המין את שהפך הטבע, את לתקן בא איני צימחוני. אינני
 שזה גם חושב איני אבל אוכלי־בעלי־חיים. של למין האנושי

במיוחד. מצחיק משהו

הארץ עם
ב שראיתיו עד בן־אריה יהושע הפרופסור את היכרתי לא

 ארץ־ישראל היה הנושא ציטוט. סוף לונדון, ירון של תוכנית
 על־ידי בעיקר הארץ, על אז שנכתבו הרבים והספרים ,19ה־ במאה

אירופיים. ותיירים צליינים
 הרבה לו לסלוח מוכן הייתי גיאוגראף. הוא הבנתי, כך בן־אריה,

הפרו מדיברי לעם־הארץ. השחצנית גישתו את למשל, דברים.
 שהם מפני לארץ, יחס היה לא לערבים כי להבין היה ניתן פסור

 השחורים כתבו ספרים כמה .19ה־ במאה ספרים עליה כתבו לא
 או אפגניסתאן? על האפגאנים או קניה? על 19ה־ במאה קניה של

 בין בכלל יש קשר ואיזה קנדה? או אלאסקה על האסקימואים
לארצותיהם? יחסם ובין זו שאלה

 לי קשה אחד רבר אבל אלה. כל את לסלוח מוכן הייתי כאמור,
הפרס על לדבר ביקש ומעמד תואר בעל שפרופסור לסלוח:

 פעם ולא ״פרה־ספקטיבה״. על ודיבר — ההיסטורית פקטיבה
לגיאוגראף. גם אסור וזה פעמים. כמה אלא אחת,

 נר), עם (מתחרז ״פר" הלאטינית הקידומת בין גדול הבדל יש
 ״פרה" הקידומת ובין וכו', על־ידי מבעד, באמצעות, שפירושה

 פרה־ במילה כמו — בטרם לפני, שפירושה סנה), עם (מתחרז
למשל. היסטוריה,
 לכן אדם. לא־פעם, הוא, פרופסור וגם אדם, מידת היא הטעות

עם־הארץ. על שמתנשאים בשעה לא אך לטעות, מותר

כחולות עיניים
 אפי בחברת שרון, שרה׳לה הופיעה שבועיים לפני בליל־שבת

 התווכחו ואחר־כך בציבור, שירה ניהלו השניים בטלוויזיה. נצר,
שירה־ של החדשה האופנה על

בער־ צריחה־בציבוח בציבור(או
בי־נוסטלגיה.

 מדוע בשאלה: התחבטתי שוב
מנו כה רגשות שרה׳לה מעוררת

שונים? אנשים אצל גדים
 ממש אני שרה׳לה. בעד אני
ה אנשים יש אך אותה. מחבב

 רואים כשהם עור־אווז מקבלים
מדוע? המירקע. על אותה

ריגשותיי. את לנתח ניסיתי
 הגעתי אליה? אותי מושך מה

אחת, תכונה לה שיש למסקנה
 דבריה בכל המתבטאת נדירה,

מוחל תמימות תום. ותנועותיה.
 האכזרי לעולם מעולם חשופה היתה שלא בת־קיבוץ, של טת

 הכחולות העיניים הטובים. הדברים בכל המאמינה שבחוץ,
זו. עילאית תמימות מבטאות האלה הגדולות
 של המחוספס הסיגנון בתוספת זו, תמימות שדווקא לי נדמה

רבים. כה אנשים שמרגיזה היא להתחנחן, למדה שלא בת־קיבוץ,
 התנגדות כיום מעורר בו, הקשור וכל שהקיבוץ, יודע אני
 אך המיזרחיים. ידידיי בקרב ובעיקר מסויימים, בחוגים עמוקה

 מאו. כדיברי פרחים, מאה יפרחו שבה ישראלית בחברה דוגל אני
 של הפרח לצד לפרוח יכוליג המיזרחיים הפרחים כי סבור אני

 פרחים בעקירת צורך אין שיידרס. פרח כל על ושחבל הקיבוץ,
חדשים. לצידם לגדל כדי ישנים

 וסיגנונו המרגיזה תמימותו על הזה, הפרח את מסמלת שרה׳לה
שהיא. כמו אותה מחבב ואני הבלתי־מתוחכם,
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