
■ הורוביץ מדו־כ

טריפי ג׳מיל את הפליל מי
 שחציו סרט עכשיו מוצג האחדות ממשלת בסינימה

 רוג׳ר את שמכניס מצויירות דמויות וחציו אנושיים שחקנים
 ידועה. האלה הסרטים של הטכניקה הקטן. לכיס רביט

שמש האנושיים השחקנים עם הסצינות את קודם מצלמים
 האנושי השחקן את לצלם שגמרו אחרי רק ריק. חלל נגד חקים

 ועף המכה את שחוטף רביט רוג׳ר את התמונה לתוך מציירים
השני. לקצה החדר מקצה

 הטוב״, השומרוני את מצא ״מי עכשיו שהולך בסרט
 גורן חוואג׳ה של המאוגרפת ידו את בקלוז־אפ מצלמים
 והאצבע האגודל בין בשטחים. ישראל מדינת את שמייצג
 השומרוני של האוזן את מציירים שלתוכו דק רווח מותירים

 פתאום נחרץ. בצעד מהר הולך גורן מר טריפי. ג׳מיל .הטוב
שומע: הוא

לי״. מכאיב אתה גורן, חוואג׳ה יא האוזן, את ״תעזוב
 הכל בסך אתה קרטון. חתיכת יא לך, להכאיב יכול לא ״אני

אותך״. ציירתי בעצמי אני קריקטורה.
שלישי, מימד מצמיחה הדו־מימדית האוזן איך חש גורן

 שרון אריק את מאשים האוצר שר
באבטלה

כ קולו את פרס הרים ברמת־אפעל קשישות בכנס
 התעשיה בייעול שרון השר של החתרנית הפעילות נגד

 פתאום מה זאתי... לעשות ממנו ביקש ״מי בארץ...
 מובטלים... מיליוני ישנם הזה הבן־אדם בגלל לייעל?...

אשם?" אני מה
 שרון אריק את מאשים הביטחון שר

באינתיפאדה
 לגיט־ רבין השר הסביר ומתוחכמת אנליטית בצורה

 שרון שאריק זה בגלל פרצה שהאינתיפאדה הנח״ל לאי
 על שלום־הגליל. במילחמת בלבנון אש"פ את חיסל

 בלבנון נשאר כן היה אש״פ שאם רבין טען ויסקי כוסית
 — ואז הצפון בגבול התשה מלחמת רק בסך־הכל היתה

 היינו מלחמות־התשה בניהול ל״מערך״ שיש הניסיון עם
הפ בפני שוב לעמוד ולא זה עם להתמודד מסוגלים
תעות...
 שרון השר את מאשים החקלאות שר

המושבים במשבר
 שבמושבים כץ־עוז השר הסביר נעמ״ת נערות בכנס

 ״אז — שרון אריק של החווה הצלחת את לחקות ניסו
לפ אחת ולילי טנדרים טרקטורים, קנה מושבניק כל

הרגל...״ את פשטו וכך חות...
 שרון אריק את מאשים הבריאות שר

הציבור בבריאות בפגיעה
 צור השר שאג דיאטה״ על מקפיד אינו שרון ״השר

 אותו שמעריץ הנוער ״ואז פנסיונריות אחיות בכנס
הוא..." גם וישמין שלילית דוגמה מקבל
 שרון השר את מאשים המישטרה שר

מישרדו באי״תפקוד
 בר־לב השר הצליח רישמית בלתי איטית בשיחה

 לא בכלל ״זה הבא: המישפט את דקות 17 תוך לומר
מתפק כן אנחנו מתפקד. לא המשטרה שמישרד נכון

 יוצרת יותר מהר מתפקד שרון שהשר העובדה אך דים...
מתפקדים...״ לא שאנו הרושם את

 את גינתה האו״ם של הבטחון מועצת
 בשיטפונות חלקו על שרון אריק

בבנגלדש
 ״מה לעיתונאים: אמר דה־קאויר פרז האו״ם מזכיר

 אריק את להאשים זכות יש בישראל לשרים רק יש?
אלוהים..." את שאאשים — רוצים? אתם ״מה שרון?״...

עצמו את מאשים שרון אריק
 השר בשם דן אורי שהעניק בלעדי כמעט בראיון

 שאני עצמי את מאשים ״אני כדלקמן: אריק צוטט שרון
 פעילות אפסיק אם ברירה... לי אין אבל נושם בכלל
..."8\1\׳1-1ה־- אנשי יאשימו מי את זאת,

■ ■הודה ■ דרור

 גופו כל התנפח גם בבד בד אצבעותיו. בין ורכה עבה נעשית
טריפי. ג׳מיל של

 רגליו על הכן לבסוף כשעמד אמר קריקטורה״ הייתי ״אני
 הרוסים, אותי, ציירו האמריקאים גם אותי. ציירת אתה רק ״לא

 ועשה אש״ף בא עכשיו אותי. צייר העולם כל ערב. מדינות
אדם״. בן ממני

 מקריקטורה שעשו שמעתי לא עוד אדם?! בן ממך עשה ״מה
אדם״. בן

 שהוא מפני אשף, הוא לכן אדם. בן ממני עשה ״אש״ף
 עכשיו! אדם בן אני מקריקטורות. בני־אדם לעשות מסוגל

 עיניים, לי אין אם ותראה תביט גורן. חוואג׳ה דבר, לכל אדם
 מאוויים, חושים, אפילו לי יש ותואר. קומה איברים, ידיים,

 אותי, תדגדג אם דם? יזוב לא האם — אותי תדקור אם רגשות.
אמות?...״ לא האם אותי, תרעיל אם אצחק? לא האם

 פה קרה מה מעניין באמת כך. אחר זה כל את נבדוק ״אנחנו
טעינו.״ ואיפה

כך"? אחר ״מתי מתחלחל: טריפי ג׳מיל
הממשלה". מראש שנצא ״אחרי
מאיפה?!״ שנצא ״אחרי

הממשלה״. ״מראש
 האוזן, את לי ״תקרע ולקונן. לבכות התחיל ג׳מיל כאן
 מפה. זז לא אני רוצה. שאתה מה לי קרע רגל. או יד לי תקרע

 לי יגמור הוא הממשלה ראש אצל שהייתי ישמע אבו־עמר אם
החיים״. את

עליך״. נגן ״אנחנו
 יכול אבו־עמר עלי. להגן יכולים לא אתם עלי. תגנו ״איך

 את לי שנתן זה הוא בי. לגעת בלי אפילו החיים את לי לגמור
 ועשה הכבוד את לי נתן הוא אש״ף. שהוא תשכח אל החיים.

 חוואג׳ה החיים, זה הכבוד קריקטורה. במקום אדם בן ממני
 כמה מבין לא אתה כבוד. זה מה יודע לא אתה יהודי. אתה גורן.
 את לי שנתן מי כבוד. לך ואין יהודי אתה כי כבוד, זה חשוב

 את לי נתן אבו־עמר החיים. את לי נתן אדם, בן בתור הכבוד
 כמו הוא אותי. עשה הוא שלי. האבא הוא החיים. ואת הכבוד
 אדם. בן אני — אותי אוהב הוא אם פינוקיו. כמו ואני ג׳פטו

עץ״. בול סתם או קריקטורה אני — אותי שונא הוא אם
 אחריו נגרר וטריפי באוזן אותו משך גורן חוואג׳ה אבל
♦ ברירה. בדלית

 החלק את לצלם גמרו בדיוק הממשלה ראש בלישכת
 קפץ כשפתאום ג׳מיל. המונפשת הדמות עם בדיאלוג האנושי

 של ההנהגה הוא אש״ף לצעוק: והתחיל רגליו על האיש
 לא פלסטיני נכבד אף הסדר. יהיה לא אש״ף בלי הפלסטינים.

 אש״ף אש״ף. נציג אני גם אש״ף. של כנציגו אלא אתכם ידבר
 אומרים אתם למה לאש״ף. אדווח אני אבל אותי שלח לא

 אש״ף. עם מדברים אתם זה ברגע אש״ף? עם תדברו לא שאתם
 בוחרי — אחד יעד קהל רק לכם נשאר הזה הסיפור בשביל

תפאדלו". — לרמות רוצים אתם אותם אם הליכוד.
גורן: אל טריפי ג׳מיל פנה החוצה בדרך
 ראש זאת בכל בפנים. זה את אמרתי לא כבוד ״מתוך
שהא מה תעשו אתם זה: את אומר אני לך אבל הממשלה.
 מפני להורג אותנו מוציאים לא אתם לכם. יאמרו מריקאים

 מגלים לא אתם סיבה מאותה עליכם. אוסרים שהאמריקאים
 זאת דרשו האמריקאים כי הספר בתי את פתחתם אתם אותנו.
 אתם שלכם, החיילים מיטב את לדין מעמידים אתם מכם.

 מיטב את מפטרים אתם שלכם, העילית יחידות את הורסים
 אחדים חודשים לפני האמריקאים. מאימת שלכם המפקדים

 אתם כי נולדה. שלא לביצה שנה. ואחת ארבעים חגגתם אתם
 אש״ף, עם לדבר לכם יאמרו האמריקאים אם עצמאיים. לא

 מפני לא זה לפועל יצא לא זה אם אש״ף. עם תדברו אתם
 יסרב שאש״ף מפני אלא אש״ף, עם לדבר מסרבים שאתם
 עם מדבר אש״ף אתכם. לדבר צריך לא אש״ף אתכם. לדבר

 אש״ף האמריקאים. עם יסכם שאש״ף מה תעשו אתם אדוניכם.
משרתים״. עם מדבר לא

 גורן, מר של ידו והתרחק. גורן למר גבו את הפנה הוא בזאת
 השגריר של נוכחותו אך להכותו, נשתלחה מזעם, רועדת

אותו. שיתקה לדלת מעבר האמריקאי
 בעקבות שיניו בין סינן קריקטורה״, אתה זאת ״ובכל

 המסדרון שבקצה האור ריבוע בתוך המתרחקת הזקופה הדמות
למה״. לבטא יכול לא רק ״אני

 עוד ״אני גורן. שמואל המתאם הרגיעה'את זו מחשבה
חשב. הוא החשבון" את איתך אעשה

 הזכירה קד1במ ממשלתנו ראש של האחרונר, הופעתו
 הבלתי של בכיכובו שם להיות החביב הסרט את לחברים

 שלא לנשיאות שהגיע הגנן גרדנר, כמר סלרס פיטר נשכח
 הזה החביב הזקן — מישהו לחברים הזכיר כך כל באשמתו.
 עשויים עוד גלובוס גולן בגין... של בסביבתו עבר שבמקרה

 כסרט האחרון המוקד של וידאו קלטות הוצאת לשקול
 בשחקנים המשופעת בארה״ב שם. להיות של המשך

• הקיץ. להיט יהיה לבטח זה ולהיפך, מנהיגים •  מדוע •
 נפוליאון, כדוגמת הנמוכים, המנהיגים נודעו בהיסטוריה

 לראות קשה עדיין כאן ואילו המדינאות וגדולי רוח כענקי
• הבשורה? את •  ״ישנן בפרסומת נאמר כבר זה ועל •

• לנפוליאון..." עצמן החושבות רבות גבינות •  אם •
 קוראים שחיילים נלין מה ״17 ״כוח לעצמם קוראים ח״כים

 הנצחה על מדובר המיקרים בשני מנגלה"? ״כוח לעצמם
 לשתות קל נורא אצלנו אולם יהודים. רוצחי של היסטורית

 לח״כים לעשות קשה שקצת מה טוראים, שלושה של דמם
 יותר קפדנית, תיקשורתית לחסינות הזוכים השמאל, מן

• הפרלמנטרית. מחסינותם •  אומר היה מה מעניין •
התאר אותה על לאורו" מ״האקילה ז״ל, קלינגהופר המנוח
• ".17 ״כוח במסגרת ישראלים ח״כים גנות • מו האם •

 ולמתרועעים למפלרטטים שבינינו, למלשינים לקרוא תר
 או צה״לית) בלשון פעולה?(משתפי״ם משתפי — האויב עם

 היהודים המשתפי״ם מדוע סייענים? להם נקרא שמא
 ליחס זוכים לכאורה, חוקיות בלתי פעולות על המתריעים

 לעג של ליחס זוכים הערביים המשתפי״ם בעוד הערצה, של
 עוסקים הרי שניהם משתפי״נו? מקרב דוקא ושנאה בוז

 מי כל השלום", ״שוחר הפלסטיני שבצד רק עבודה. באותה
 אז בראש. לכדור זוכה האויב עם ומזדהה פעולה שמשתף

• איפה? הצדק איפה •  מתקופת כבר לימדו, החברים את •
 לא החברים ביותר. החשוב הערך זה החיים שקדושת רותי גן

 בין הטראנספר בעקבות פצוע או הרוג על פעם אף שמעו
 תורכים. אלפי מאות הועברו שבמיסגרתו לתורכיה בולגריה

כממ לשלום, נובל פרס על חזק הולכים כנראה הבולגרים
 בין הטרנספריס כמארגן בו שזכה ננסן, הד״ר של דרכו שיכי

 את וננציח ולהרוג, לההרג נמשיך אנו לתורכיה. יוון
 הצדדים משני וחללים נפגעים ואלפי מאות הרי כי הבעייה.

• והומאני. קטן אחד מטראנספר מוסרי יותר הרבה זה • • 
 או הם הנפגעים רוב עוד וכל איכפת, לא לשמאלנינו ואולי

 במחיר גם מחיר, בכל ימנעו הם מתנחלים, או פלסטינים
 עשרות כדוגמת אוכלוסיה. להסדרי נסיון כל הרוגים, אלפי

• כולו. העולם ברחבי היום שמתבצעים ההסדרים • • 
 נפגש שגם שמו, נוביק נמרוד מדיני, יועץ יש האוצר לשר

 שר של התנגדותו למרות הסובייטי החוץ מישרד נציג עם
 לשר או למשל, התמ״ס שלשר לעצמכם תארו רק החוץ.
 מגעים המנהל מדיני יועץ היה לחלופין, והשיכון הבינוי

• חוץ... גורמי עם עצמאיים •  שכר משלם מי אגב, •
 הזה? לאחיתופל ומלונות מיסעדות טיסה, כרטיסי ייעוץ,
 המיסים מכספי מגיע בחו״ל מוציא שנוביקנו הכסף

 ערי חשבון על הוא שמא או לשלם, מקפידים שהחברים
• הפיתוח? •  עצמית להגנה היחידה האפשרות •

 שירותי שכירת היא ושומרון, יהודה בכבישי אפקטיבית
 כדי לאחרונה שהוקמו הקיבוצניקים, של המתנדבים סיירות

האינתי נזקי מפני הירוק, לקו הסמוכים הקיבוצים על להגן
 באהדה לזכות גם לפגוע, גם לירות, גם יוכלו אלה פאדה.
 גרעונות לכיסוי כסף קצת להרויח וגם הציבור, מכלל והבנה
• בלאס. •  הכותרת תחת שעבר בשבוע כתב אמוץ בן דן •

 את לעזוב מוכן הוא שמאלנים 500,000 שעם ״הפיתרון"
 ״כל למיקומה: מאשר יותר קשור הוא שלתרבותה הארץ,
 חושבים החברים לבד״. לא אבל למגורי, יתאים שפוי מקום

 בפוליטיקה קוראים וחבריו אמוץ בן דן בנוסח שלפיתרון
• מרצון. טראנספר הישראלית •  יעשו מה שדאג מי •

 יקירי הניצוץ דרך אסירי של המשועממים ילדיהם בקיץ
הכבו בשטחים מביתם רחוק לא להרגע, יכול — חוואתמה

 ההורים. למידת תפורות חמד קייטנות להן קמו )48(מ״ שים
 קטנה... הנחה איזו גם יסדרו לבטח העממית מהחזית החברים

 התכוונתם לזה שמאלנים), (ספרדים ס״ש שמא או ש״ס?
• שס״ש? בוחרי •  כאן בממשלה, לא כאן, זז משהו •
 בפאבים להרגיש התחילו החברים ת״א, במדינת אצלנו

.1ח זה ימין — השתנה שמשהו ובמסיבות
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