
)35 מעמוד (המשך
 דיון היה זה (לשרים) ראש״הממשלה:

 אחד דבר על לגמרי. לא אבל פורה,
כללית: הסכמה בינינו יש לפחות

 את למישפט להעמיד לנו אסור
 אנחנו ואם הוא. בנפשנו כי היטלר,

 מה למישפט, אותו מעמידים לא
תשו לנו אין זה על איתו? עושים

 דבר שום הציע לא אחד אף בה.
אמ שר־הניסים־והנפלאות ממשי.

 אנחנו אבל זה, על לישון הבטיח נם
 עד לו ייקח זמן כמה יודעים לא

שיתעורר.
 עלול כזה שמצב בחשבון הבאתי

 ראש את הזמנתי ולכן להיווצר
ב־ מוכן, שיהיה שרותי־הביטחון

 אני עצה. לנו לתת הצורך, מיקרה
ברשות הגיע. הזה שהצורך חושב

להצטרף אותו אזמין האדיבה כם

 אני השרים. רבותי טוב בוקר נעות)
 לי שעשיתם הכבוד על לכם מודה

לשרותכם. עומד ואני זו בהזמנה
 מאחורי חיכית כאשר ראש״הממשלה:

 לדיונים בוודאי הקשבת הדלת,
 איזה לך יש האם כאן. שניהלנו

מהמיפ־ להיפטר כיצד רעיון שהוא
 אדולף לעצמה הקוראת הזאת לצת .

היטלר?
כן. (מתעורר) שר־הציטים־והנפלאות:

דו מאוד. קשה מצב ותושייה. עצה
 לישון לי תן מעמיקה. מחשבה רש
לישון) וחוזר זה. על

הש רבותי כן, שרותי־הביטחון: ראש
 לפני אולם, רעיון. לי יש רים.

 לתת עלי לפניכם, אותו שאפרוש
 ידוע אינו שאולי רקע מידע לכם
תש־ בשנת רבות, שנים לפני לכם.
ראש־הממ־ על־ידי נתבקשנו כ׳׳ר,

 אותו נשחרר אם אותו. לשחרר
 שהוא ויצעק ברחובות ירוץ והוא

שנ־ ,ובצדק ידרוש, הציבור היטלר,
למישפט. אותו ונעמיד אותו אסור י
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ולשו חברתיים תרבותיים, תנאים
 היטלר אדולף שהשם כאלה, ניים
הד, לא הציבור. בלב הד יעורר לא
 השם זיכרונות. ולא רגשות לא

נור עברי שם יהיה היטלר אדולף
 מאיר כמו זאבי, רחבעם כמו מאלי

צבר. שימעון כמו הר־ציון,
זה? את לעשות תצליח ואיך שר־החוץ:

 מאוד. פשוט שרותי־הביטחוו: ראש
 דור נחנך היטלרים. המון נייצר
להש להם ניתן היטלרים. של שלם

 אותם נלמד נפשם. כאוות תולל
נע ולרצוח. לשדוד להרוס, להרוג,

נשריש מליבם. אנושי רגש כל קור

)1950( צבר שימעון של קריקטורה על... בויכוח הכנסת חברי
אלינו.

 דפיקות שתי עתן (ראש־הממשלה
 השןלחן. על שלו בפטיש־העץ

דלת-הכר־ את פותח שומו־הסף
 שרותי־הביטחון וראש לרווחה סה

 בכי־ יושב כשהוא פנימה מתגלגל
 שרוחי־הביטחון ראש סא־נלנלים.

מסכת־ ראשו ועל שחורים לבוש
 של המסיבה כמו שחורה ברזל
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קטנה) עדה
 ראש את לפניכם להציג לי הרשו

מוסד, בית, שין שרותי־הביטחון:
 יכול אינני ואחרים. ככ׳׳ק שב׳׳ב,
 שהשם מפני בשמו, אותו להציג

 מסיבות ביותר וסודי חסוי שלו
 לומר מאליהן. מובנות ביטחוניות

 אינני בעצמי אני אפילו האמת, את
 זה: איך יודעים אתם אותו. יודע

 אבל והולכים, באים ראשי־ממשלה
עומד. לעולם שרותי״הביטחון ראש
 עד חסויים. הם גם וקולו פניו תואר
 לא אפילו אחד, אף לי, שידוע כמה
 ולא פניו את ראו לא הורתו, אמו

 למרות שנוכל, כדי קולו. את שמעו
 לשמוע הביטחוניות, ההגבלות כל
 אלינו ידבר הוא לומר, לו שיש מה

 כן גם מיוחד, מכשיר באמצעות
וי־ במכון זה לצורך שפותח סודי,
למדע. צמן

 את פותח שרותי־הביטחון (ראש
 ממנה ומוציא ברכיו שעל המיזעדה

 תוחב ליסטים.1ןנטףק של בובה
 את ומפנה הבובה לתוך' ידו את

הקהל.) כלפי פניה
הבובה (שיפתי שרותי״הביטחון: ראש

 זיכרונו בן־גוריון דויד דאז, שלה
 הסכנות כל על סקר לערוך לברכה,

יש למדינת והאפשריות הצפויות
הק אפילו אפשרית, סכנה כל ראל.
 להיכלל חייבת היתה ביותר, לושה
 אבל הקלושות, הסכנות בין בסקר.

 שהיטלר הסכנה היתה האפשריות
נקיפות־מצ־ לקבל ויכול חי, אולי

 לידינו עצמו את להסגיר ועלול פון
 הזאת הסכנה למישפט. לעמוד כדי

.11,652 ומיספרה מתוייקת
 אמצעי־ תיכננת האם ראש״הממשלה:

כזה? למיקרה נגד
 היה זה כמובן. שרותי־הביטחון: ראש

תפקידי.
 עדיין שזה מקווה אני ראש״הממשלה:

רלבנטי.
 רלבנטי. בטח שרומי״הביטחץ: ראש

רלבנטי. זה עושים שאנחנו מה כל
נו? רוח) (בקוצר ראש״הממשלה:

 לקחנו אפילו שרותי־־הביטחץ: ראש
להכ יתנגד ששר־הדתות בחשבון

 ואז לבית־משוגעים. אותו ניס
 אי־אפשר שאם לעצמנו, אמרנו

לבית־משוג־ היטלר את להכניס
 ולא דתית לא מניעה, כל אין עים,

בית־המשוג־ את להביא חברתית,
היטלר. אל עים

 אתה למה (בחשדנות) שר־הבריאות:
מתכוון?

 יושב היטלר שרותי-הביטחון: ראש
 להחזיק אי־אפשר במאסר. כרגע
 שייוודע ברגע לנצח. שם אותו

לה הדרישה בידינו, שהוא לציבור
 חזקה כל-כך תהיה לדין אותו עמיד
בה. לעמוד נוכל שלא

מוכרחים נהיה שלב שהוא באיזה

לצידנו. עומד לא הזמן אבל להגיד.
 מספיק לייצר לך ייקח זמן כמה

 זה את לשחרר שנוכל כדי היטלרים
שלנו?

 .לדאוג, מה אין שרותי־הביטחון: ראש
ב לקחתי ראש־הממשלה. אדוני
ישיבת־הממ־ תוצאות את חשבון
 כמה לפני עוד הנוכחית שלה

סמ קיבלתי שלא ולמרות שנים,
האח את עלי לקחתי חוקית, כות

 שיוטל מה את בעבר לבצע ריות
בע לבצע הנסיבות, בתוקף עלי,
ראש־ אדוני סבור, אתה אם תיד.

ומכ מתפקידי שהרגתי הממשלה,
 שעליהם הדמוקראטי הנוהג ללי

 חופשי אתה מושתתת, המדינה
 לדין... להעמידני כמובן

 שטויות, לדבר תפסיק ראש־הממשלה:
לרין? פתאום מה לך. מתאים לא זה

 את הצלת שממוקרטיה. דמוקרטיה
. לך מגיעה כך ועל חיינו, מיפעל
 לדעת רוצה רק אני כולנו. תודת
ול היטלר את לשחרר אפשר מתי

ממנו? היפטר
 בבוקר מחר ראש״שרותי״הביטחון:

 וחצי בתשע בששן־היד) (מסתכל
בדיוק.
 מוציא שחתי־הביטחון כל (ראש

מ אותה מקפל מהסבה, ידו את
מסו למיזוודה. אותה ומכניס הירות

 כש־ ,ויוצא כיסא־הנלגלים את בב
 הרלת. את לו פותח שומר־הסף

 מקומו את תופס ראש־הממשלה
 שולחן־הדיונים) בראש הקבוע

 ליבי. מעל נגולה אבן ראש־הממשלה:
. אות־הצטיינות להמציא הזמן הגיע
 מ,גיבור נאצל ויותר גבוה יותר

 שרו־ לראש אותו ולהעניק ישראל׳
 היינו מה יודע אינני תי־הביטחון.

בלעדיו. עושים
 מן שלא הישיבה את שאנעל לפני

 להזכיר'לכולם רוצה אני המניין,
חיונית היא היום הדיונים שסודיות

)1950( צבר שימעון של קריקטורה

אדי של רגש כל הציבור מתודעת
בזולת. התחשבות או עדינות בות,

 או אלמנה יתום, על שירחם מי ■
 ולקלס ללעג ייהפך הרה, אשה

לו: יקראו ״יורם״ הבריות. בעיני
״סבון" לו: יקראו נפש״ ״יפהפה

 שמות־הגנאי יהיו אלה לו. יקראו
מיל השם, ברוך לנו, יש החדשים.

להת שאפשר פלסטינים וחצי יון
פלס אומר אני מה עליהם... אמן

מיל יש פלסטינים. כאן אין טינים?
 להתאמן שאפשר ערבים וחצי יון

מל יהיו שהרחובות ברגע עליהם.
 את לשחרר נוכל בהיטלרים, אים

 יעשה לא כבר הוא שלנו. היטלר
אחד. אף על רושם

מה אין מאוד, מתוחכם ראש״הממשלה:

הד אסבול ולא לביטחוננו ביותר
הי הסיכון ואופן. פנים בשום לפות
 בבוהן שומר־הסף(מצביע הוא חידי

 הסכנה אבל שומר־הסף) לעבר ידו
 ביותר קלושה היא ממנו הצפוייה

למישלחת־ התנדב כבר שהוא כיוון
לאיראן.,. מתאבדים
מע שומר־הסף מצלצל. (הטלפון

 לשו־הביטחון) המכשיר את ביר
 מה? השפופרת) (לתוך שו״הביטחון:

לדימו קפוץ שמע. זורקים? עדיין
אמר קטנה, קטנה... פצצה קח נה,
קילוטרון... מעשרה יותר לא תי.

ממ עוד הם זרקת?... כבר מה?...
 בצומת לי חכה קי! או שיכים?...
מיד. בא אני מחלול...

מסך


