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 הקצרים הימים תקופת מסתיימת שבו
 להתארך. מתחילים והימים והולכים,

 חדורות שהיו פרימיטיביות, בתרבויות
 מקור אכן היה זה טפלות, באמונות

שימחה. של להתפרצות
 של תג אור, של חג — ביחד זה כל
 חג לאומי, וחג אוניברסלי חג חרות,

 חג־ הוא — חופש־דתי של וחג דתי
 למדו זאת לא אך עושרו. זה החנוכה.
 שלהם, בבתי״הספר ישראל תלמידי

 בכלי־ השבוע דובר כך על ולא
הממלכתיים. התיקשורת

ניקאראחה ושמה ארץ
הישראלית הטלוויזיה

 לציבור השבוע הראתה
 שבאספקת הפשע גודל מה

 של לחבורה ובסך נש?
שכירי־חרב רוצחים,

 היש־ הטלוויזיה עשתה השבוע
 סרט הקרינה היא גדול. מעשה ן־אלית

שידור). ניקראגואה(ראה על
 היה אפשר לכל. לימוד סרט זה היה
 עצמם הארץ שבני ממנו ללמוד

 ישראלי אך ״ניקאראווה״. לה קוראים
יותר. הרבה ממנו ללמוד יכול

 היה מי ללמוד היה יכול הוא
 שתואר האיש סומוסה, אנאסטאסיו

 המדינה, של הידידים כגדול בישראל
 נשק בגלוי לו סיפקה ושישראל
למכביר.

 טרור, להשליט המבקשים חרב
 חובשים חקלאיים, מדריכים ההורגים
 נידחים, לכפרים בדרכם ורופאים,
 נרחבים באזורים החיים את ההופכים

לגיהינום.
 — בעולם הרבים הפירסומים לפי

 בניו־יורק נרחבת בכתבה ולאחרונה
 רב נשק ישראל מספקת — טיימס

 בפרשת־ הגילויים לפי לקונטראס.
 מישלוחי־הנשק גם מימנו איראן,

הקונטראס. את לאיראן הישראליים
 וזעם בסרט, נזכר לא ישראל השם

 ארצות- כלפי כולו מופנה התושבים
 הישראלי האזרח אך ושכיריה. הברית

 רוצה אני האם עצמו: את לשאול חייב
טרו של לחבורה תעזור שמדינתי

 נשים גברים, לאמלל שכירים ריסטים
 פגעה שלא רחוקה, בארץ וילדים

 לי עשה שלא בעם ולהתעלל בישראל,
רע? כל

לפולי רק הנוגעת שאלה זו אין
צי ולסוחרי־נשק חסרי־מוסר טיקאים

בישראל. אדם לכל נוגע זה ניים.

מיפלגתז
מאוד דק גבול

 העיד ראש־הממשלה
 על לשמוע שמח שהיה

מה תלוי — לליכוד תרומות
התורמים מטרת היתה

עורו־ עינב, שמואל של סניגורו

 בכך היה לא זה. חוק על עבירה משום
 ״שוחד־ בשם הידועה עבירה גם

 מתייחסת זו שעבירה מכיוון בחירות״,
 בעבירה לבוחרים. שוחד המציע לנבחר

 היום עד הורשע ״שוחד־בחירות" של
לבו שנתן פלאטו־שרון, שמואל רק

בו. שיבחרו כדי שונות הבטחות חרים
 או לאיש־מרות, כסף מתן מאידך,

 להתפרש לעיתים יכול נציג־השילטון,
 כאשר המצב זהו רגילה. שוחד כעבירת

 שיבטל כדי לשוטר, כסף נותן אדם
 בעל־חנות או נגדו, שהגיש דוח־תנועה

 עין שיעלים כדי לפקח כסף המשלם
הח של בלתי־חוקיות פתיחה משעות

נות.
 נד בדברים גם ראו בתי־המישפט

הר בתי־המישפט מתן־שוחד. ספים
 או לחתונה מתנות ופירשו לכת חיקו

 זקוק שהוא לפקיד, אזרח שנותן לחגים
 מתן בעת אם גם שוחד, כמתן לו,

 לטובת־הנאה הנותן התכוון לא המתנה
קור בתי־המישפט ספציפית. מיידית

 פני על לחמך ״שלח כזה לשוחד אים
המים״.
 שאפשר יתכן זו, הלכה פי על
 שערך אסיפת־הבחירות את לראות
 שר־ של עוזרו אז שהיה דקל, מיכאל

 ההתנחלויות על והממונה החקלאות
 שוחד מתן לשם שזומנה כאסיפה בגדה,

לליכוד.
 סמוך הזמין, דקל ימצא. מצא
 וסוחרי- היזמים את ,1984 של לבחירות

 לאותו המוזמנים לכל בגדה. הקרקעות
היו כולם משותף: מכנה היה אירוע

הבורסה
 רודן, היה סומוסה ארצו, בני בעיני

 על־ שנשתל רב־עינויים, רב־טבחים,
 על לשמור כדי האמריקאים ידי

 חברות־ענק כמה של האינטרסים
מרו ארץ אחריו ושהשאיר נצלניות,

מרודה. עניה ששת,
בהת אותו שהפילו הסאנדיניסטים,

 ברובם הם מזויינת, לאומית קוממות
 זה שהיה אף צעירים. אידיאליסטים
 הסאנ־ בו הסתירו לא סרט־תעמולה,

 ״אין שגיאות. עושים שהם דיניסטים
 צעיר, חקלאי מדריך הסביר נסיון,״ לנו

שגי הרבה עושים ״אנחנו בן־עשירים,
 חברות הכנסת על עדיף זה אך אות.
העצ מחיר זהו בעלות־נסיון. זרות

 בקיבוץ כחלוץ דיבר הוא מאות."
השלושים. בשנות

קיד להביא מנסים הסאנדיניסטים
פרי ברמת־מיחיה החיים לכפרים, מה

 החקלאות, את לשפר ביותר, מיטיבית
 להמונים. ובתי־ספר מירפאות להקים

 שנשארו בני־עשירים, הם מהם רבים
 עם יחד הסתלקו הוריהם כאשר בארץ

וכנופייתו. סומוסה
 כנגד רחוקה. בארץ להתעלל

 שכירי־ הקונטראס, קמו הזה הנסיון
 הסרט'מתאר ארצות־הברית. של החרב
 כפי ביותר, הפשוטה בצורה אותם

שכירי־ אותם: רואים שבני־הכפרים

 הוא גדול. הישג השיג שיינמן, דן הדין
 ראש־ של מפיו להוציא .הצליח

 יפה בעין רואה היה כי הממשלה
 מסוחרי־הקרקעות לליכוד תרומות

.1984 שנת של הבחירות ערב בגדה,
תרו מתן כי אישר ראש־הממשלה

 על־ידי אפילו למיפלגות, כאלה מות
 ממשי אינטרס להם שיש אזרחים

 תרומות הן מהשילטון, בטובות־הנאה
לגיטימיות.

 אם הסניגור. מטרת היתה בדיוק זו
 נורמה, בכך רואה ראש־הממשלה גם

 עינב, שמואל את להאשים אי־אפשר
 במתו־ סוחרי-הקרקעות, מחבריו, מי או

 פסולה, נורמה אולי וו לליכוד. שוחד
שוחד. כדי עד מגיעה איננה אפל

 עינב שמואל המים. פני על לחם
 אז שהיה צור, לאבי שנתן בכך נאשם
 סכום בשילטון, שהיה הליכוד נציג
 להוכיח מתכוון הסניגור כשוחד. נכבר

 אלא שוחד, משום בכך היה לא כי
בחירות. בעת רגילה תרומה

 לתרום אזרח ~על אוסר אינו החוק
 חוק כאוות־נפשו. כלשהי למיפלגה

תא על רק אוסר המיפלגות מימון
 בתקופת־ לסיעות כסף לתרום גידים

 תרומות במתן היה לא כן על בחירות.
הבחירות לקראת לליכוד עינב מצד

 ובבנייה בקרקעות שעסקו יזמים,
 זקוקים היו כולם בגדה. בהתנחלויות

 רישיונות, במתן השילטונות לעזרת
 אחרים. פרטים ומאות בטאבו רישום
 של נציגם הוא דקל כי ידעו כולם

 היו וכולם אלה, בעניינים השילטונות
הטוב. ברצונו תלויים
 ראש־ עם למיפגש אותם הזמין דקל

 כדי הוא, גם איש־ליכוד הממשלה,
 וחלונותיהם. צרותיהם את לו שישמיעו

 ואחר־כך אותם שמע ראש־הממשלה
 הליכוד מדיניות כי והבהיר להם ענה

 תמך הליכוד צרכיהם. את תואמת
 לקדנציה ייבחר ואם בהתנחלויות,

 כזו. במדיניות ויתמוך ימשיך נוספת,
 אינטרס הללו לנאספים חיה כן על

 כן, ועל הליכוד. שילטון בהמשך ברור
 נאומו, את סיים אחרישראש־הממשלה

 לליכוד, לתרום התבקשו והנאספים
 הלחם, מרוח צד באיזה לכולם ברור היה

המים. פני על שולחים הם שאותו
 בבית־ה־ בעדותו ראש־הממשלה,

 כאלה תרומות כי הכחיש לא מישפט,
 ״לא רצויות. ואף לגיטימיות לו נראו

תרו על שדובר בכך פסול כל ראיתי
אמר. זה," במעמד מות

שוחד, בכך בית־המישפט יראה האם
 אליהו השופט בלבד? פסולה נורמה או

התשובה. את שימצא הוא מצא
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■ ̂מורד
 והתיקשו־ וענונו בין מילחמה 

 השבוע נוספו המימסד לבין רת )
 לבן, וילון חדישים: כלי־נשק ארבעה

 וסולמות־ אדומה מיטריה בהיר, שק
קטנטנים. מתכת

מע תולדות את המסקרים הצלמים,
 סולמות עימם הביאו וענונו, של צרן

הד היווניות הצלייניות כמו קטנים.

 נתקלו השבוע רומאית. בכף־יד זכו
בווילון.
 שנים תשע מזה קסטלנובו, רינה
 הצרפתית הידיעות סוכנות של צלמת

 רויטרס: של לצלם הנשואה סיפ״א,
 רק שהובנו רמזים לנו שלח ״וענונו
 שלו הראשון בשבוע יותר. מאוחר

כף־ הושיט הוא המחוזי בבית־המישפט

ך א  שמאחוריהם והמקומיים, הזרים הצלמים 111111^1 1ד1ך1|
1 1 1 /1. 11 1 המתינו לווענונו, ציפיה של שעות הרבה 11 .1/
דבר. ראו לא ולבסוף וחצי, שעה במשך מבית־המישפט לצאתו השבוע

האנארכיסטי" מ״החוג צעירות ארבעהאנאוכיסטים
 1 פיותיהן את סתמו העברית באוניברסיטה

הציפיה. בשעת היחיד האירוע היו הן לסתימת״פיות. רמז בצעיפים,
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 זעירים, כיסאות איתן הסוחבות קנות,
 הסולמות. את הצלמים אחריהם משכו
 הסולם, את מעמידים — רוצים

 זווית־צילום מחפשים לראשו, מטפסים
 הסולם את מעמיסים — רוצים הוגנת.

 המצלמות, בין אי־שם הכתפיים, על
הלאה. מייד ורצים

 מכוניתו את כיסה מצירו, המימסד,
 בפרחים מעוטר לבן, בווילון וענונו של

 בבואו לא דבר. ראה לא איש צהובים.
הוס בית״המישפט בחצר בצאתו. ולא
 שק של בבד וענונו של הצנום גופו תר

אדומה. מיטריה הסתירה פניו את לבן.
 בסיבוב כי כמובן, להודות, חייבים

 עריפות־הכוח ניצחה המאבק של הזה
 של המתוחכם מוחו את המימסד של

הספור כישרונותיהם ואת וענונו
הצלמים. של טיביים
 העולם מכל זאת. יודעים אכן והם
וע של בפלח לזכות כדי ובאו נקבצו

 קיבלו שבועות שלושה לפני נונו.
שבוע לפני זקנו. ואת פניו את בחטף

 היטב. בה להתבונן לנו ונתן ריקה, יד
בכ כף־היד את מילא השני בשבוע
 השיל- ינקטו שהפעם ברור היה תובת.
דראסטי.״ בצעד טונות
 ומיש־ נקיטת־צעדים של קשה יום

 שנקראים מי על עבר חקי־מחבואים
 מוחלטת באפילה שילטונות־הביטחון.

 נמל- אל חניה אכרם את הדהירו
 דבר. ראה לא מהצלמים איש התעופה.

 הועלה הניה להתקרב. הורשה לא איש
 השווייצית חברת־התעופה של למטוס
 הבל־ השיעמום ארץ לשווייץ, והוטס

תי־מוגבל.
 וחתום סגור אחר־כך, שעה רבע

 בית־ אל וענונו נדחס לבנים, באריגים
 מ״החוג סטודנטיות וארבע המישפט.

 ירושלים באוניברסיטת האנארכיסטי״
 כשהן בית״המישפט, שער מול עמדו

 רמז בצעיפי־צמר. פיותיהן את עוטפות
 מה ולכל לצנזורה רמז לסתימת־פיות,

מתעב. שאנארכיסט
אחרי כי הכל ידעו בתוך־תוכם




