
במדינה
העם

ב1ט הכל ב,1ט ף1ס
 בנימה מסתיימת תשמ״ז

יסורק. הנשק מן קצת טובה.
 ידה, זה מדוע משהו. זה

סיתאום?
 אופ־ בנימה מסתיימת תשמ״ז שנת
 שתי השיגו הראשונה הפעם זו מימית.

 חלקי חיסול על הסכם מעצמות־העל
הגרעיני. המאגר של

 ששתי מובן זה. בהישג למעט קל
 צעד עושות היו לא הציניות המעצמות

 עצמן על מקבלות שהן חשבו אילו זר*
 כל חיסול אחרי גם כלשהו. צבאי סיכון
 בידי יישארו בהסכם, הכלול הנשק

 גרעיניים ראשי־נפץ די המעצמות שתי
צץ כי פעמים. ז 00 זו את זו לפו

 נעשה בתקדים. היא החשיבות אך
 יכול הראשון הצעד אחרי ראשון. צעד
 צעד לבוא — יכול אך מוכרח, לא —

שני.
כא המרושעת״. .האימפריה

לעיתו דגן רונלד הנשיא הודיע שר
 בחיוך מהם אחד שאל זה, צעד על נאים
אדוני צינה  לאימפריה קרה מה .

המרושעת?״
 המרושעת״ .האימפריה המתח

 רגן הבידיונית. הספרות מן לקוח
 ברית־ את להגדיר כדי בו השתמש

 רגן רכב שבהן בשנים היה זה המועצות.
 האנטי־סובייטית, ההיסטריה גל על

 מאגרי־נשק לבנות כדי אותה תיצל
 כולם יצרניהם, את שהעשירו אדירים,
שלו. נלהבים תומכים

פיתאום? קרה מה
שיר קשר יש משהו. להשיג  בין י

 היה שבהם המאורעות ובין זו התפתחות
תשמ״ז. איש־השנה מעורב

 עירערה איראו/קונטראס פרשת
 אמינותו ואת רגן של מנהיגותו את

 פשטה הלאומנית מדיניותו עמו. בעיני
ביותר, עליו החביב היעד הרגל. את

 בניקארגואה השמאלני המישטר הפלת
 הוא. אף התרחק הקונטראס, באמצעות

 ללכת מוכן היה לא האמריקאי העם
זה. במיצעד אחריו
 תהום. מול עצמו את מצא רגן

 הוא להסתיים. עומדת תקופת־נשיאותו
 ובדעת- בבתי״הקונגרס לשלוט חדל

 ימיו את לסיים עלול היה הוא הקהל.
אחד. חשוב הישג אף בלי הלבן בבית

 חושב כהונתו, של האחרונה בשנה
 רגן בהיסטוריה. מקומו על נשיא כל

 משהו. שהשיג כנשיא להיזכר רוצה
 דבר להשיג יכול שאינו מכיוון

 משהו להשיג רוצה הוא במילחמה,
השלום. בתחום

 המצוי אדם משותפת. חולשדז
 עמדה על לשמור יכול אינו כזה במצב

 ידוע רגן של מצבו יריבו. מול קשוחה
 גורבאצ׳וב, מיכאל במוסקווה. היטב
 חולשת את לנצל החליט מפוכח, אדם

הלבן. בבית האיש
 של במצב נתון עצמו גורבאצ׳וב

 המשק את לשקם עליו חולשה.
 לשאת יכול אינו הזה המשק הסובייטי.

 האדירות, הוצאות־החימוש את גבו על
 גורבאצ׳וב רוצה אם ,לכוחו, מעל שהן

האוכלוסיה. של רמת־החיים את לשפר
 וחולשה משותף אינטרס מתוך כן,

 נובע הוא אין ההסכם. צמח משותפת,
 המצפון. של פיתאומית מהתעוררות

 בהיסטוריה טובים דברים הרבה אבל
יותר. רעות סיבות בגלל נעשו

 התוצאה אלא חשובה, אינה הסיבה
בלבד.

ביטחון
וסמים טרור

 למילחמה הסוכנות עושה מה
 הומל מדוע בלבגון? בסמים

עליה? התפקיד
 הדרך על נודעו מועטים פרטים רק
 חוטף־ את האמריקאים חטפו שבה

 שיעי קצין יוניס, פאוואז המטוס
 ירדני מטוס חטיפת על בשעתו שפיקד
נוסעיו. שיחרור אחרי בביירות, ופיצוצו
 על אור מטיל שנודע המעט אולם

 למדי חשוב תפקיד הממלא גוף,
הסו זוהי בלבנון. האמריקאי במאבק

 אחת בסמים״(די־אי־איי), למאבק כנות
הפד מישרד־המישפטים של הזרועות

בארצות־הברית. ראלי
 מדוע דווקא? בלבנון זה לגוף מה

קור שהאמריקאים מה נגד פועל הוא
הבינלאומי"? .הטרור אים

 לכך יש ישראל? שירתה מה
 כוחות פועלים בלבנון מעשי. הסבר
 מיש־ קבוצות בעת־ובעונה־אחת שהם

 פרטיים, צבאות מיני־מדינות, פחתיות,
 למיסחר ואירגונים פוליטיות מיפלגות

בסמים.
 יותר חשוב מה למשל, לדעת, קשה

 האינטרסים על ההגנה הפלאנגות: אצל
 ג׳ומייל, מישפחת של הפיאודליים

 במיני־מדינה עצמי שילטון קיום
 ממיסחר התעשרות או המארונית,

 את משרת בסמים המיסחר האם בסמים.
 או המארונית, העצה של האינטרס

 העדתי האינטרס מנוצל להיפך,
 למישפחת לאפשר כדי המארוני
ולהתעשר? בסמים לסחור ג׳ומייל
 אמנון העיתונאי בשעתו כתב כך על
 שתיאר דימיוני־כביכול, סיפור דנקנר

 צה״ל. כיבוש בעת כהווייתו המצב את
 משרתת מה ואת מי את אז תמהו רבים

ישראל.
אמל אירגון לגבי גם המצב כך

 הסוציאליסטית ״המיפלגה״ או השיעי,
 ג׳ונבלט, ואליד הדרוזי של המתקדמת

ועוד.
 הסוכנות־האמריק- התערבות מכאן

 מעוניינת היא אית־למילחמה־בסמים.
 מלבנון הסמים של דרכם את לחסום

 היא כך כדי תוך לארצות־הברית.
 שם ומקיימת בלבנון קשרים קושרת

 מצידם, אלה, סוכנים. של ענפה רשת
 באירגונים למילחמה מנוצלים

 החיזב־אללה(.מיפלגת כמו המקומיים,
כאמריקאים. הלוחמים השיעי, השם״)
 למשל, מעורבת, הסוכנות היתה כך

 בני־הערובה את לחלץ בנסיונות
 יצא שלא מיבצע בלבנון, האמריקאיים

 גם שותפה היתה ושבתיכנונו לפועל,
 עמירם איש־השנה של בדמותו ישראל,

ניר.
 מסתבר עכשיו יכאטה. גבי על

 שהצליחו הם הזאת הסוכנות סוכני כי
 לספינת־ לעלות יוניס את לפתות

 לים לבנון מחוץ שהפליגה שעשועים,
 לאוניית־ האיש נמסר שם הפתוח,

אמריקאית. מילחמה

 פוליטיים־צבאיים פעילים כמו
 ככל יונים, גם עסק בלבנון, אחרים
בסמים. הנראה,

הממשלה
ת יחד גם אחים שב
הגושים. שני בין הגדל אץ

ש בי ביחד, יושבים הם  להם י
 בירושלים שווים. אינטרסים

שוב הוכח זה
 העיקריים המאורעות בכל כמעט

 של הבדל שאין התגלה תשמ״ז, של
 המערך הגדולים: הגושים שני בין ממש

מכאן. וגרוריו הליכוד מכאן, וגרוריו
 הוכח זה השנה של האחרונה בשבת

 הדתי העימות ביותר: הבוערת בחזית
בירושלים.

 הציבור טהראן. כמו ירושלים,
 להתקפה יצא הוא התעורר. החילוני
השכו על שהסתערו החרדים, נגדית.

 בקיר- לפתע נתקלו החילוניות, נות
 והרוגז החילוני הציבור של הזעם ברזל:

 כדי מבתיהם שנקראו השוטרים, של
המהומות. את לדכא

 אנשים הם הדתיים המנהיגים
 בטהראן, כמו בירושלים, פיקחים.
 בהערכה משתלבת הדתית הקנאות
 ראשי מצבים. של מאוד מפוכחת
 עלולים הם כי הבינו החרדי הציבור
 יתעורר אכן אם מוחצת, תבוסה לנחול

מדי. יותר החילוני הציבור
 — שלהם את השיגו כבר הם

 חרדים. המכים שוטרים של תצלומים
 של דולארים מיליוני יביאו התמונות
 בארצות־ נסערים חרדים מידי תרומות
 בירושלים החרדים יכלו עכשיו הברית.
קצת. להירגע לדברים להניח

 זה ברגע ירושלים. של השריף
 המיפלגות שתי מנהיגי לעניין נכנסו

 פרס ושימעון שמיר יצחק הגדולות.
 הם שבת־אחים־גם־יחד. נפגשו, שוב

 את לעצור שכדאי ביניהם הסכימו
 זקוקים שניהם החילוני. הציבור

 במישח־ הזוטרים הדתיים לשותפים
המסובבים. קיהם

 שותפים שני הוזמנו לפגישה
 את המייצג המר, זבולון חשובים:
טדי המפד״ל,  של השריף קולק, ו
ירושלים.

 מן הוצאו הנדושות המליצות כל
דו־שיח. הידברות. דו־קיום. המגירות.
 נמס כאלה, מלים מושמעות כאשר

 כמו מותנה, רפלקס זהו הליברלי. הלב
 איוואן של כלביו אצל הריר נזילת

 את כששמעו פאבלוב, פטרוביץ׳
 מבינים הם אין פעמוני־הסעודה.

 מציאות, לתאר נועדו לא שהמילים
אותה. להסתיר אלא

 חילוניים ובין חרדים בין ההידברות
 שני להידבר. מה על אין אפשרית. אעה

 כל שונים. בסיסים על עומדים הצדדים
 מדברים, שהחרדים פירושה הידברות

 קובעים החרדים מקשיבים. והחילוניים
 בשם אותן מקבלים החילוניים עובדות.

הרו־קיום.
 קרה זה כך זמן. לארוך לא

 אחרי אך תשמ״ז. בסוף בירושלים,
 שהחל והקרב תשמ״ח, תבוא תשמ״ז
 ששום מפני מחדש, יתלקח השנה

 ההסתערות את תעצור לא הידברות
ימים. לאורך ירושלים על הקנאית
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אסי אש״ף מנהיג דם־היהודים, שופך עם משא״ומתן ייתכן ולא  י
ערכאת.
 שרון: אריאל של לשיא הגיע לא מעולם ערכאת יאשר גחשנן: הבה

 כל*כך להרוג מצליח אש״ף היה לא שנה 100ב־ יהודיים. חיילים 655
הרצ ההיבט על ישראלית אישיות דיברה לא מעולם יהודים. הרבה

 אזרחים אלף) (שיבעה״עשר 17,000 שלפחות מילחמת-הלבנון, של חני
בה. נהרגו

ם'. .נשים לומר: אוהב היה שבגין כמו וילדי
 בוכה עצמו. על ובוכה יורה העבה, בעורו לבדד השוכן מיוחד, עם

 לסדום, הצופה בערד שם ובחירתה, שמר נעמי על־פי בפסטיבל-זמר
ומנגינה. קול מילה, בלי עמוד־שידרה, בלי פרצוף, בלי מחייך משהו
 של תמונה ששרה.ראיתי צבאית ללהקה כף שם מוחא ישראל עם

 דמעות מרדכי, יצחק פיקוד״הדרום, ולאלוף וגו' עלה־זית' עם יונה
ת יונה על שר מישהו כאשר בעיניים, וגיל שימחה  ובפרט ושלום, וזי
 צביעות! איזו חוסר״טעם! איזה להקת־פיקוד־חדרום. זאת כאשר
 פוחדים מכל יותר פוחדים. מכל יותר אך ובוכים, שרים ובוכים, יורים

זהו., פוחדים. השלום. מן
 הנהג והוא בשדה-הקטל שרון לאריאל אחד מתחרה יש אולי

 שכל בו שאין פטיכופאט ומסנוור, עצבני פרימיטיב מאצ׳ו, הישראלי,
אין  הקאובוי זה סביבתו. על ולא עצמו על לא ממידת״הרחמים, בו ו
\.11)1)110 ה-|**£ של

 לנמל״ לרגל עלה ההסתדרות מזכ״ל כאשד זוכרים! מזמן, התחיל זה
שדוד  אמרו: פרץ. יהושע ועד״העובדים, יו״ר לפני יפית" לרקוד.מה א

האינטלק התמוגגו וים־תיכוני! אותנטי כמה הזה! הזודבה נפלא כמה
 הפא־ גדול. פאשיסט של קטן גרעין יושב קטן זורבה בכל טואלים.

 רוזנמן לכל כאשר היום, שכאלה. זורבות על צמח הים-תיכוני שיזם
ם!) (זוכרים?) אוברקוביץ(זוכרי  בביצים בועטים הם ופר, צ מתחשק ו

בביצים. בעיטות רוצה לא האזרחים. של כלומר שכמותי, וקול שלי
 שהוא.הכי כלי״נשק איזה על אומרים סטריינגילאבים הד׳ר כאשר

 כך קטסטרופה. שזאת יודע אני פוחד. אני בעולם', חשוב ו.הכי טוב',
 עומד לא בעולם ואיש מחירה, את יודע אינו שאיש ה־מרכבה' עם היה

 דמיון עם מעופפת, ופחים פלסטיק ערימת הלביא. עם זה כך לקנותה
*. גרומאן, בבית־החרושת מיוצרת ־?,16ל־ חצוף  פראט מנוע ,11.8.
*.ויטני. אנד צווארנו. על כחרב מונחת במידל־איסט. מורכבת ,11.8.

 שאחרי-צה- יודע רק אני האווירית. התעשיה על הרבה יודע איני
 (של ערבה במטוס שדה״דוב עד שבנגב מעובדה טסתי אחד ריים

 מרפא־שי- אצל מטיפול רע יותר היה זה כמובן). האווירית, התעשיה
ומנדנד. ארוך מרעיש, ברוסיה. שלמד בעזה ניים

 ראיתי האווירית. בתעשיה מישהו לפגוש באתי בבוקר־שבת, פעם,
 אם מארחיי את שאלתי הדשאים. על ה החבר עם פסטורלית, תמונה

 עושים ״כך מתוק: בחיוך לי ענה והוא האווירית, בתעשיה עובדים כך
 חנות-מיפעל יש כן, האינפורמציה. על חבר לך תודה המשכנתא.' את

 האווירית התעשיה עובדי את כשראיתי במלון־יוקרה. וסוף־שבוע
 צילום בארצות״הברית: שראיתי בפוסטר נזכרתי בפעולה, וועדיהם

 משומשת מכונית קונה .היית השאלה: לו ומתחת ניקסון הנשיא של
 .אפילו כותב: הייתי האווירית התעשיה עובדי צילום תחת זה!״ מאדם
מהם!" קונה הייתי לא חדש עפיפון

 חובשי־כיפות, (כביכול), מטוס־העתיד מייצרי אלימים, אנשים
לז הגענו אכן, ומקיפי-הקפות. תוקעי-בשופר מניחי-פתקים־בכותל,

 שאמר הנבל(כפי של מיפלטו רק איננו השוביניזם שבהם יפים מנים
 האלים. הפועל של הבלתי-מעורער מעוזו גם אלא גיונסון) סמואל
 לערך כבוד בהם שאין יודע אני שכאלה, פועלים רואה אני כאשר
 אי־איחור על בונוס עוד ועוד. ל.עוד" חמדנות בהם ויש עבודה, ששמו

הכחול. לצווארון לעג שהם טוב, בוקר אמירת על או לעבודה
פקי לפקידים. השילטון עבר והמלכים, הכוהנים מידי משהופקע

 וכוי* וכוי האיית-אללה הראשי, הרב (האפיפיור, אלוהים של דים
 פקידים ראשי־הממשלות), (השרים, ושברה הממשלה של פקידים

 זמן כל ופקידיס-פקידים. פקידים־גנרלים הוועדות, את שהמציאו
מן כל דתיים. גם יהיו פקידים שיהיו  בין כבוד ישרה לא דתיים שיש ז
 ומבקש המקום עם מתחשבן כפקיד־הדת, הדת, איש לחברו. אדם

רד הוא שבשמו מאלוהיו, מחילה  ושאר ואיסרי נדרי כל ועם לחיינו. יו
 חזון בעלי שילטון של פקידים אותם את רואה אני עבודת״אלילים,

 ,2001 בשנת גם אותם רואה אני ואיסרי נדרי כל עם פקידים. של
 אבו- ובני-ערפאת, ערפאת ערמומיים, אש׳ף אותם ואומרים: עומדים

 השטח את לנו שיפנו עד איתם, אחד לשולחן נשב לא ואיבן־עמר, עמר
 לנהרות עד הגדול הנהר מן ולשיחור. לפישון היאור שבין המובטח

הגדולים.
וראש־המדי־ בימי-הביניים, פולניים כשועים שחורים לבוש והעם

 שארבע השחור, והרמטכ״ל ונשיא-הסנהדרין, הראשי הרב שהוא נה,
ם.ברוך המזוזות את מנשקים למותניו, מתעופפים כנפות  בונה ואומרי

 לזנב מתחת יוצאת סופו ועד עולם מסוף גדולה ותקיעה בית־שלישי',
ואמן. ואמן המשופר, 2001 שופר

נלין! מה ועל ישראל אלמן לא והיום, נ.ב.
 קיבלנו השלמה, ישראל שוחרי אנו, הלביא משוס על נאות בפיצוי

 מעופפים, שרפים הם שגם שמיר, ומשה גורי לחיים ישראל פרס
ואמן. אמן משופר, 2001 משופר פחותה לא ותקיעתם
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