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 בשביל בשבילי, מקומות שלושה נותרו
 גד אליאב, לובה בשביל בר־לב, חיים

 מישחק לא שזה ראיתי אז יעקובי.
פתוח.

 איך בחשבון הבאתי לא קודם־לכן
 עליהן שמעתי רק — האלה העיסקות

 שיש שמעתי סטאטיסטית. פועלות —
 שקבעו: הצעירים, בקרב חוגים, כמה
 ...״60ה־ גיל את שעבר מי ״כל

 אותו? חיסלו •
״או אמרו: אחר-כך חיסלו. בהתחלה

 אבן...״ אבא את מהכלל נוציא לי
 כל עם — בעייה לי נוצרה בכלל

לע לאשה, לדרוזי, לערבי, השיריונים
דות.

ערבי לא דרוזי, לא אשה, לא אני

 את העביר שפרם אומרים •
ביקרו. רצה שבאמת מי

 בסדר. איתי שהכל העריך שימעון
בעייה:״. שום ״אין לי: אמר כל־הזמן
עבר ואז פעיל, היה הראשון בשלב

 בסדר, כבר שזה חשב השני בשלב תי.
 היו שלא אלה את להעביר כדי ועבד

 (נלי ערביה אשה איזו היתה בטוחים.
בשבילה. עבד שהוא שנכשלה) כרכבי,

א הו  אחרי אליך טילפן •
התוצאות?

 להצביע, בלילה 1ב־ באתי אני לא.
 הוא שם(ברמת־אפעל). עדיין היה והוא
 מתאר הוא שבו הזה, המיכתב את כתב
עלי־אד־ אי־פעם היה שלא כמי אותי

 שה־ הזאת, התוספת גם היתה מות...
תינצל מיפלגה

 נבוך? שהוא הרגשת •
אמר הוא נבוך. עצוב, לי נראה הוא
 צריך ואני מועמדותי, את עודד שהוא

מיקלחת_ לו. להאמין
מרה ס

 מישפט לי נותר מהשיחה •
בסי ונתקלתי ביקשתי — אחד
 לך שנותר הטעם גם זהו רוב.

מהמיפלגה?
 לא־ משהו שביקשתי היא עובדה

קיבלתי. ולא מופרז,
 לקבל הורגלת בדרך־כלל, •
 בו? שרצית מה את

הערכתי תמיד כן. בדרך־כלל כן,

 שר־ להיות ביקשתי לבקש: מה נכון
 שר־חוץ ביקשתי וקיבלתי. — חינוך

מד שאת בכך צודקת את קיבלתי. —
הרא הפעם זאת הראשוניות. את גישה
קיבלתי. שלא שונה
סוזי? הגיבה איך •

 היא נרגשת. מאוד כמובן סוזי טוב,
 של תמונה יש המהלך. לכל איתי באה

 כאילו מאחור, המרכז את עוזבים שנינו
 וכתב תמונה לי שלח יהודי נסוגים.

שלמה. נסיגת־תרבות שזוהי
יו מאירים צדדים גם יש •
בכישלון? תר

 ותדעי... אותך שיריחו לך אסדר
 מהעולם, לעבור צריך אדם בדרך־כלל

האלה. ההספדים בכל לזכות כדי
ה ת א  בהפ־ עסוק בוודאי •

בעי נביא אין אולי קת-לקחים:
רו?

 מעמד. לי יש שבעיר כנראה אבל כן, •
קי שבו היחידי הפורום היא המיפלגה

מיקלחת. בלתי
קרה? מיקלחת •

אנו מאוד ואנונימית, קרה מיקלחת
 היום עצם עד לי אומרים כולם נימית.

המ הם בשבילך: הצבענו ״אנחנו הזה:
אנחנו..." אבל נוולים,

י נ א ; א ,  ל

לדוג!" הולך
 ועדת־פו־ של תפקידה מה •

 בכיש־ בראשה, שעמדת לארד
לונך?

 איזה יש אבל גחלת־העבר, קצת זה
 שהיו רבים יש נון־קונפורמיזם. של חוט

 תוקפני. יותר הייתי אילו מרוצים
מדי. נועז שהייתי רבים חשבו במיפלגה

 למיפלגה לעזור •תירתם
הקרובות? בבחירות

 תפקידי, יהיה מה החלטתי לא אני
 הליכוד בהורדת בהחלט רוצה אני אבל

 מהליכוד רבים באו כי אם מהשילטון.
קורה:" היה לא זה ״אצלנו לי: ואמרו

ת שב ח  השינוי על כבר •
בחייך? שיחול

 שיילך הטיפוס לא אני חשבתי. לא
דגים. לדוג

ם א  מטעם לך, יציעי •ו
כלשהו? תפקיד המיפלגה,

להציע. מוסמכים שהם חושב לא אני
 שום־ לי להציע המיפלגה של בידה אין

קיבלתי. ולא שביקשתי למה פרם דבר,
 למוד כבר אני בממשלה-הבאה? שר

הזה: מהעניין סבל
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ממו למאבק הקרקע את עכשיו שירים

ושנים. חודשים שיימשך מאוד, שך
 מערכת־ לרשות עומדים זה במאבק

 מופעלים והם רבים, אמצעים הכיבוש
 בטירטור החל — רחבה ביד כיום

 היומיומיים חייה והפיכת האוכלוסיה
וה מפגינים בהריגת וכלה לגיהינום,

 המתקוממים לרשות ואילו בתים. ריסת
 ומוגבלים מצומצמים אמצעים עומדים

יותר.
 מסויים אמצעי כאשר כך, משום

 קשה או יקר הופך המתקוממים של אחד
 עוברת השילטונות, תגובת בגלל מדי,

 לאמצעי ספונטאני באופן האינתיפאדה
 השלבים אחד היא היערות שריפת אחר.

לבי יחסית, קל, הרס של זה סוג האלה.
צוע.

 הנגדי ההרס הרם. של שיגרה
 המלווה מאובדן־עצות, הוא גם נובע

בכעס.
 כיום יודעים שילטונות־הכיבוש

 קץ לשים מסוגל אינו אמצעי ששום
 מצב־רוח שהיא מכיוון לאינתיפאדה,

 הרס כמו בשיטות הדבקות לאומי.
 מחוסר־ נובעת העצים ועקירת הבתים

תשובה.
 הנוכחי בשלב כי מבין בר־דעת כל

 אלה אמצעים איבדו האינתיפאדה של
 בכלל (אם שלהם כושר־ההרתעה את
 לתוצאה וגורמים אי־פעם) קיים היה

 וברצועה בגדה הציבור ליכוד הפוכה:
 עוברה ההתקוממות. הנהגת מאחורי
בקאריקטורה השבוע בוטאה זו פשוטה

 זה, יקר בתחום בה להתחרות תחת עיני.
 בטיפוח הערביות המדינות מתרכזות

 בהרבה: זול אחר, מסוג נשק־השמדה
 ראש־חץ הנושאים קרקע־קרקע טילים

רעילים. גאזים של
 ולעיראק לסוריה יש כי מזמן ידוע
 לשטח עמוק להגיע המסוגלים טילים

 טילים הזמינה סעודיה וגם ישראל,
 סוריה ברשות כי ידוע מסין. כאלה

 כבר עיראק רעילים. גאזים ועיראק
 וב־ בעיראק במילחמתה בהם השתמשה

שלה. הכורדיים מורדים
 האמריקאי השבועון פירסם השבוע

 טילים לקבל עומדת סוריה כי ניהחיק
 שלה הכושר את שיגבירו מסין, חדשים

בגאזים. הישראלי העורף את להפציץ
 הפירסומים פוליטית. לוחמה

 זה בעיתוי באים אינם האמריקאיים
במיקרה.

 הדוברים חוזרים שבועות כמה מזה
האז על יום מדי כמעט האמריקאיים

 בתוכנית- ישראל תתמוך לא שאם הרה
 שבה במילחמה תסתכן היא שולץ,
 טי־ האזרחית. האוכלוסיה המוני ייפגעו

 זו בהטפה מופיעים הסוריים לי״הרעל
בהבלטה.
 לצורך זו בידיעה השימוש אולם

פו אינו פוליטית־פסיכולוגית לוחמה
 צפוייה אכן לישראל נכונותה. את סל

כזאת. סכנה
הסו להצטיידות העיקרית הסיבה

 היא זה בנשק ואחרים הסעודים רים,
 נשק־הר־ זהו הערבים בעיני הגנתית.

לד־ המצוי, הגרעיני הנשק מול תעה,

 להיות ביקש סעון־הגנה, כאסיר נחשב
 אחרים שאסירים כדי מיוחדים, בתנאים

 מסרטד סובל ע״מ לו. יתנכלו לא
מיוחד. דפואי לטיפול וזקוק הבלוטות,

 באבו־כביר, עציר בהיותו בפברואר,
 לבית״ ,הרפואי מצבו עקב הועבר,
כלא־רמלה. של החולים

 מספר וכך יודעים. לא הוריי
הזה: להשלם במיכתב האסיר

 שגי עוד עם לחדר ״הוכנסתי
 את שמע כאשר מהם, אחד אנשים.

 אותי ודקר מזרק עם עלי קפץ שמי,
 אינפוזיה קיבל הוא זמן (באותו

איזושהי).
 מאבק כדי תוך עצמי. על ״הגנתי

 הטעות את וגילו הסוהרים, הוזעקו
 יחד טעון־הגנה אסיר שהכניסו שלהם,

אחרים. אסירים עם
 ימים חודש אחרי נשכחה. ״הפרשה

 ברלינר, דבורה השופטת לפני הובאתי
בפועל- מאסר שנות חמש וקיבלתי
הלימ בלוטות מחלתי(סרטן ״עקב

 רופאה אצל בטיפול נמצא אני פה)
 שנים. כמה כבר בי המטפלת קבועה,
 בדיקת־דם, לי נערכה השנה בינואר

 מאוחר, יותר דבר. שום אובחן ולא
אפ בחודש לי שנערכו בבדיקות־דם

מחלת נוגדני אצלי התגלו ריל,
האיידס. .

 אותי שדקר האסיר כי ״התברר
 הועברה וכך חולה־איידס, היה במזרק
אלי. המחלה

 רשויות לפני להתלונן ״ניסיתי
למיש־ מיכתב־תלונה שלחתי הכלא,

האפיר •טל ממיכתבו קטע
אותי..." ודקר מזרק עם עלי קפץ ,.הוא

 בארצות־ גלים שהיכתה אמריקאית,
ציור). (ראה הברית
 נראה אינו ההרס לתהליך סוף שום

 שני על נגזר כאילו זה היה בעין.
 את ולהרוס זו בדרך להמשיך העמים

וששני לשניהם, המשותף האחד הנכס
 אליו: הניצחית אהבתם על מכריזים הם

הארץ.
ביטחון

גאז■□!
 של הראשונות הדקות ■
יראו הבאה המידחמה ן
 לפגוע מרוכז ניסיון 1
האוכלוסיה. במרכזי |

 הבאה המילחמה על חושב הישראלי
 תבוא. תבוא, כאשר תופעת־טבע. כעל
לעשות. מה אין

 רבת־ ההיסטוריה לכך שגרמה יתכן
 היה לא מעולם ישראל. של המאבקים

 הישראלי מילחמות. הרבה היו שלום.
מפ זה ואין מילחמה, של למצב רגיל
 במיל- להתנהג איך יודע הוא אותו. חיד

הא השלום, דווקא אותו מפחיד חמה.
בלתי־מוכר. מצב ליצור מור

אפש כלפי לאדישות אחרת סיבה
 שעד בעובדה נעוצה מילחמה של רות
 המיל־ בכל הישראלי העורף פונק כה

 כמה היו במילחמת־העצמאות חמות.
האח במילחמות בעורף. קלות הפצצות

 נראה הדבר כלל. העורף נפגע לא רות
 בניגוד — מאליו מובן כדבר לישראלי
הזוכ למשל, בני־אירופה, של לחוויות

 האוב־ והשמדת עריהם הרס את רים
בעורף. לוסיה

 כי יתכן רעילים. ראשי־נפץ
הרא בפעם בישראל, התחילה עכשיו
התפכחות. שונה,

 הצטיידות על הידיעות לכד גורמות
 השמדה של בנשק הערביים הצבאות
לע הבאה, במילחמה העלולה, המונית,

הישראלי. בעורף שמות שות
 יש לישראל כי משוכנעים הערבים

גר־ נשק של גדולות כמויות זה־מכבר

ישראל. בידי עתם,
 לשמש יכול נשק־הרתעה גם אולם

 מילחמה, בכל מתאים. במצב להתקפה,
 תהיה אוייב כל של הראשונה המטרה
הצו ישראל: של בעקב־אכילס לפגוע

 טיבעי לכן כוחות־המילואים. בגיוס רך
 מתכנן פוטנציאלי אוייב שכל הדבר

 מרכזי־האוכלוסיה על התקפת־פתע
 כל של הראשונות בדקות הישראליים

הזה. הגיוס את לשבש כדי מילחמה,
 הר־ השבוע שאמר כפי ״ספיגה״.

תשו יש נשק לכל שומרון, דן מטכ״ל,
 היריב של הנשק חיסול זה: במיקרה בה.

 על הטילים השמדת הפעלתו, לפני
במעופם. או הקרקע

 שיש הזהיר הרמטכ״ל גם אולם
 את ולהכין המונית לפגיעה להתכונן

ל״ספיגה". הישראלי העורף
הת תיאור כי מקווים האמריקאים

מע כאפשרות הזאת המבהילה מונה
 לכך הממוצע הישראלי את יביא שית

 ברצינות הראשונה, גפעם שיתייחס,
השלום. ולכדאיות המילחמה לסכנת

הראשו הסימנים נראו אכן השבוע
לכך. נים

אסירים
ס ד ״ ה א מ ק כנ

 מזעזע אישי מיבוזב ■
 ל״השלם אסיר ששלח 1
הזה״. 1
₪ אלון א'ל:ה -------״

 (האסיר ע״מ עזר שנה חצי לפני
 מכיוון עילום־שם, על לשמור ביקש

 על יודעים אינם ואשתו שהוריו
 של פרשה לפענח למישטרה מחלתו)

 מע״מ, כחוקרי שהתחזו עבריינים,
 שודרה הפרשה סוחרים. לשדוד ושנהגו
 למיש־ עזר הוא חוקר. בשידור בזמנו
 לו קנה ולכן אחרים, במיקרים גם טרה

התחתון. בעולם רבים שונאים
 עשיר, פלילי עבר יש לע״מ

 במכונית נוהג כשהוא נתפס ובאחרונה
שהוא מכיוון אך נעצר, הוא גנובה.

 בטענה תלונתי את דוחים אבל טרה,
דיו." חמור אינו שהמיקרה

 העונש ועל הרשעתו על בעירעור
 על שהטיעון ע"מ ביקש עליו, שהוטל

 סגורות. בדלתיים יישמע הרפואי מצבו
במיכתבו: הסביר הוא

 ולספר להוריי לפנות יכול לא ״אני
 כל הנוראה. במחלה גוסס שבנם להם
 עורך־דיני, אל לפנות הוא לי ניתן אשר

ולעיתונות. רובינשטיין, מנחם
 גם פגעה שמחלת־הסרטן ״מכיוון

 עלי נגזר גופי, של החיסונית במערכת
מוות. גזר־דין
 המאסר את שאשלים סיכוי כל ״אין

 רוצה אני לפחות אבל בחיים. הזה
ייענשו: הזה למחדל שגרמו שהאנשים
 צדק? במדינת חיים אנו אין ״האם

 לי יעלה בתי־הסוהר שרות של מחדל
זמן. של שאלה רק זוהי בחיי. כעת

 אחרים, לגורמים לפנות מפחד ״אני
 של הנורא הסיפור ייחשף שאז מכיוון

אותי." תנדה והחברה מחלתי,
 מתחנן האסיר מעונה. קדוש לא
 כסה על במיכתבו מספר הוא לעזרה.
 רפואי, לטיפול נשלח שבהם מיקרים

 את איתם לקחת שכחו סוהריו אך
 ידיו שעל ולאזיקים לכבלים המפתח
 הרופאים הצליחו לא כן על ורגליו.
 הבדיקות את לו ולערוך בו לטפל

הדרושות.
 קיבלתי אמנם לי: עיזרו ״אנא,

 לא עדיין עונש־מוות אבל עונש־מאסר,
 לכם אודה לפנות. למי לי אין קיבלתי:

 המלא, שמי את תמסרו לא אם מאוד
 יכול לא אני יידעו. לא שהוריי כדי

 החמורה בבעייה אחד אדם אף לשתף
 להילחם יכול שאינני ומכיוון הזאת,

 היא העיתונות כזאת, עצומה במערכת
 את מייפה אני שלי. היחידי המיפלט

 הרפואית החסינות את להסיר כוחכם
 שום ללא כאן וגווע הולך אני כי שלי,

רפואי. טיפול
 קדוש עצמי את לעשות רוצה ״אינני

 את לפחות אבל כזה. ואינני מעונה
מבקש:״ אני האלמנטריות זכויותי

2651 הזה העולם
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