
ושמאל •מין
 מגיגת ז״א ישראל, ארץ פועלי מפלגת היא ש״מפא״י״ ידענו קטנים, כשהיינו

המעבי וההון, המפעלים בעלי העשירים, היו הכלליים״ ,הציונים הסוציאליזם.
וזהו. בגין, חיתה ,חרות״ דים.

 ״התעשיה בשם חדש ספר לידי הגיע לנו. התבלבל הכל החום, בגלל ולא היום,
 הנוסטלגיה נימת בולטת בכתיבתו ביילין. יוסי מאת שורשים" - העברית
 התעשיה. בתחום הראשונים החלוצים לדמויות והערצה בחיבה המהולה
 בתהילה, זכו אן בקדחת, שמתו הנסיון וחסרי היחפנים לחלוצים בניגוד לדבריו,

 נחמד וזוהר. בהילה זכו לא אן במערב, שלמדו העולם אנשי התעשיינים היו
מהי. תעשיה להעריך מתחילים שב״עבודה״

 העצות את וינהיגו ה־עבודה״, בצמרת שם הספר, את יקראו גם הם אולי
עליהם. נחזור לא שאנו כדי הראשונים, מטעויות אז, שהסיקו והמסקנות

 ההסתדרות קיסר היום הפועלים. מגיני היו וההסתדרות שמפא״י ימים, היו
 התמ״ס שר ואילו מפעלים, וסגירת איש אלפי עשרות לפיטורי האחראי הוא

 מפעלים לפתוח רוצח והמפעלים, הקיבוצים על להגן בשקט יוצא הליכוד׳ניקי
 עצמם ימצאו עבודה שבאין המוכשרים, הצעירים בל את שיעסיקו חדשים
לגלות. נדחפים יאושם, ברוב לבסוף,

 להסביר כדי ״ימין״ או בהגדרה,שמאל״ השתמשו האחרונות, השנים במאה
 שהקשר נראה כיום ישראל במדינת האדם. של הסוציאליות דעותיו מיקום את
 שעושה מי להפך. יותר. קיים לא או,שמאל״ ״ימיף למיקום חברתיות דיעות בין

חברי,העבודה״. בין דווקא מצוי מכולם, יותר ביתו למען
ברורז זה לכם אולי הימין, ומי השמאל ומי לפועליסי דואג מי אז

ש בליטוסל 0**72/

בפרחי□ אלי דברי

אשכנזי דניאלה

חוזר איזון
 .כלבוסק' ע״י להט שלמה כשנשאל

 תל־ בחופי ההצלה שרותי מחדלי אודות
 אבל אחראי ,אני העיר ראש השיב אביב,
 אתם נפש עד מיס הגיעו אשם״. אינני

 אתם האישית הדוגמא היכן אומרים?
 ראש התחיל. זה מאין לכם הנה שואלים?
המ לשלום אחראים הם ושריה הממשלה

 מלחמת במחדלי אשמים אינם אבל דינה
אגרנס. ועדת קבעה כך הכיפורים. יום

לת שנים שיובל השניה העולם מלחמת
 של סופו היא לספטמבר, 1ב־ נציין חילתה

 במלחמת החל אירופה. עמי בתולדות עידן
 מעגלים נמשכו ,1648ב־ השנה שלושים

 להווצרות עד שנים מאות והרס בניה של
מכי שאנו האירופיות והיישויות הגבולות

 1945ב־ לקיצו הגיע התהליך היום. רים
מי 40ב־ באירופה. האחרון החרבות בגל
 ישראל פליטים. מיליון 70ו־ הרוגים ליון

 ההיסטוריה במת על לקפוץ יכולה אינה
 ונקיה חופשיה באמצע-הדרך, האירופית

 שקדמה ברבריות שנות מאות משלוש
 של השלב היום. השורר אירופה" ל,פקס

 המזרח תושבי על העובר מדינות הווצרות
 הברבריות דרכו; בתחילת רק הוא התיכון,
 קשר ללא בזירה, השוררות נקם ותאוות

 למקביליהם בנקל משתוות לישראל,
 להדמות צריך לא האירופית. בהיסטוריה

 היא לשרוד חפצה ישראל אם אבל להם,
 ומה להאבק עליה זירה באיזה לדעת צריכה
יריביה. של אופיים

• • •
מוב יחידה יוצא בחור מתדרדר כיצד

 של שכירי־חרב הדרכת לדרגת עד חרת
 עקבות אמריקה? בדרום סמים כנופית
 החושים קהות אל בחזרה מובילות החרפה

 מגיפה כמו שהתפשטה באופנה הטמונה
 — הרבדים מכל בארצנו טובים בני בין

 נידחות ופינות אמריקה לדרום הטיולים
 ו״סחבק" השכם על תרמיל הרחוק. במזרח

 בשעה המטריף, הנוף מן מתפעל הישראלי
 השופכץ בביבי קרסוליו עד עומר שהוא

 חוזר שלנו הנוער פאר האנושי. המץ של
 עלי ביותר והשפלות האפלות הפינות מן

הש מפגרות בחברות משהותם אדמות:
 אנוש, מצלם המעוות מחפיר בעוני רויות

 וברר מושחמים משטר־ם בעלות ממדינות
 לחבר׳ה ומספרים הביתה חוזרים הם טלים,
שגעון". טיול ש״היה

אחוז
החסימה

 בפי הנישאות הפלא מתרופות אחת
 ״המרפאים״ מטעם מומחים או פוליטיקאים

 נקראת בישראל, הקיים המשטר תחלואי את
 של ה״נכוך המינון החסימה״. אחוז ,העלאת

 בין כיום נע והוא לפרקים, משתנה זו תרופה
 חכמי הציעו בשעתם כאשר ,2.5* — 3.59־!

!$10׳ הכללים״ — ״,הציונים
 מאפשר 191 של חסימה אחוז :1 מס׳ אגדה
 גורמות אשר רבות יחיד סיעות של הופעתן
הפוליטית. המערכת לפיצול

 כמה הכנסת בימי לבדוק נא עובדות;
 מדובר בכנסת(לא יחיד סיעת נבחרה פעמים
 העובדות פילוג). בגין שנוצרה יחיד בסיעת

 יתר האגדתי. הטיעון את מאששות בדיוק לא
 אשליה יוצר 1* של החסימה אחוז כן. על

 בקרב פיצול ומכאן קלה, משוכה של אופטית
 אחוז רובן עבירת לאי שגורם חדשות תנועות

קולו כאשר 1981 ב־ בבחירות אירע כך זה.
 אחוז את עברו שלא התנועות כל של תיהן

מצביעים. אלף 60בכ־ הסתכמו חסימה
 לכן מביא 1$ של חסימה אחוז :2 מס׳ אגדה
קואליציו לממשלה )1 מס׳ לאגרה (בהמשך

 מעל ש״סוחטות״ מסיעות המורכבת נית
לסביר. ומעבר

 החסימה אחוז אם גם כי להניח יש עובדות:
 בחברה השסעים עקב הרי ,59־! על יעמוד

הגדו מהמיפלגות מיפלגה אף הישראלית,
 ולכן לבדה, ממשלה להרכיב תוכל לא לות
 ממשלה מינימלית. זוכה בממשלה צורך יהיה

אחת(בה גדולה ממיפלגה הסתם מן תורכב זו
הגדו שתי ממשלת על שוב מדובר שלא נחה
 לפחות, אחת בינונית וממיפלגה ושות׳ז לות
קטנות. מספר ועוד

הממ בקואליציה להשתתף יכולות כיצד
 עומד כאשר קטנות מיפלגות מספר שלתית

 יוצרים — מאוד פשוט ?591,על החסימה אחוז
 אחר־ ומתפרקים הבחירות, לפני טכני בלוק

כח
 המועלה(נניח החסימה אחוז :3 מס׳ אגרה

הקטנות. המיפלגות סחטנות את ינטרל )491,
 ובאם לכן, קודם שהוסבר כפי העובדות:

 הרי הבחירות, שיטת לחלוטין תסולף לא
 קואליציונית, ממשלה הממשלה תהיה תמיד
 לטובת ״יסחטו״ ״הניסחטים״ תמיד ולכן

״הנסחטים".
 שיטת עצם הבעיה, — אחרות במילים

 ולא קואליציוני, — הפרלמנטרי המשטר
החסימה. אחוז העלאת כגון טכניים אלמנטים

₪ ברוע •וסף

ה עם לבלות יצאתי  בצ- בפאב ידיד
 אומרים, כך העסקים, העיר. של פונה

שע אחרי אבל זאת, בתקופה צולעים
 זה שצלע היחיד למקום, המתנה תיים
 רקע מוסיקת בקעה מהרמקולים אני.

 בעת צ׳לנג׳ר החללית את שהזכירה
 קבוצת הצטרפה לשולחן ההמראה.
כדור״רגל.

 והקשר אפשרי בלתי היה דו״שיח כל
ם בתנועות התנהל היחידי לה של ידיי

התכת לחילופין או 'קול־ודממה׳ קת
 תשתין״ ״מה למכותבתי רשמתי בות.

 מלאתי נענע״. עם ״תה היתה והתשובה
 לנמענת״המלצ- אותו והושטתי טופס
רית.

 לגמה הידידה בירות. שתי קיבלנו
 אם טעים, שהתה וסימנה המשקה את
 עברנו כך אחר גזים. ומלא מדי. קר כי

 והכדורגלנים שונים לנושאים בצעקות
 או מהערה ולבד רב, בנימוס הקשיבו
הבחו כששתקנו התערבו. לא שתיים,

והסתלקו. שילמו השתעממו, רים
 לשולחן קצר. לזמן אבל לבד, נשארנו

 והושיטה פרחים סלסלת עם נערה ניגשה
 עולה״ז ״כמה סימנתי בסרט. קשור ורד

 שאגתי אצבעות. עשר הרימה והנערה
 והודע- הפרח את החזרתי רבה". ״תודה

סימנה הנערה מזומנים. בכיסי שאץ תי

 אותתי המחאות. גם מקבלת שהיא
כר ושלפתי צ׳קים פנקס ברשותי שאין
 המכשיר את הוציאה היא אשראי. טיס

המתאים.
תי צרחתי דיד  טענתי בבכי. פרצה וי

 ולכפות פרח, ביננו לתקוע ,פייר׳ שלא
 ולא עיקרון של ענין זה אותו. לקנות עלי
 ענייה, אולי שהנערה ואפילו כסף, של

 לורד מוגזם סכום הם שקלים עשרה
 מקסימום הסרט ועם שקל, חצי שעולה

 הופיעה פתאום נרגעה. הזוג בת שקל.
החד את דחפתי סלסלה. עם נערה עוד
גי הנוספת את מהשולחן. במהירות שה

 בתור הבאה את ביד, כסא עם רשתי
חנק פשוט האחרונה ואת קרטה במכת

תי.
 חשבון קיבלתי לשלם, כשביקשתי

 חביתות שמונה קלאמרי, מנות שש עבור
ושמו מטוגנים צלחות שלוש צ׳יפס, עם
 בהזמנה להזכר ניסיתי בירות. עשרה נה

 קלמארי. זכרתי לא אופן ובשום שלי
קראתי בטוח. הייתי לא הדברים בשאר

 של- זוכרת שהיא נשבעה היא למלצרית.
בירות. שתי היו כדורגלנים
 בעל את לראות בתקיפות דרשתי

 ואמרה בבכי פרצה המלצרית הבית.
או הרגעתי שלה. מהכיס תצא שהטעות

 בחוץ שלי. מהכיס יצאה והטעות תה
 מכוניתי. את מפוארת מכונית חסמה
 נערה הגיעה פתאום הרכב. לבעל חיכינו
פר סלסלת ועליהם אופניים על רכובה

לע אופניה את קשרה היא ריקה. חים
 החוסמת, לב.מ.וו. נכנסה חשמל, מוד

 פרחים יש והסתלקה. אותה התניעה
המוות. אחר

בקונספציה שבויים
 עלינו להאמר: חייבים הדברים אבל רבים להכעיס עלול זה אולי

 הוא בשבי שהייתם אשר כאלה כאל השבויים חיילינו לנושא להתייחס
 לנו אסור בכוח). בכבוד(או שיחרורם יתאפשר אשר עד מתפקידם, חלק

 לא ואופן פנים ובשום מחיר, בכל לשחררם מנת על מגדרנו לצאת
ואזרחיה. חייליה מדינת־ישראל. בטחון במחיר

 לסתום האחרונים בימים מנסים למיניהם ו״דמוקרטים" יפיעפש
 ליצור המנסים כהן וגאולה רפול כדוגמת לפוליטיקאים הפה את

 שלהם, הנוראי המחדל את שלנו למנהיגות ולהזכיר לנושא, מודעות
 של וצפעונים רוצחים 1000 שיחררו מחיילינו קומץ בעבור כאשר

 את לנו שהכין הקאדאר את ליצור לאש״ף איפשרו בכך ג׳יבריל.
 אם מאשר יותר, רבים וקורבנות רב נזק לנו הגורם (דבר האינתיפאדה!

בשבי). יושבים עדיין היו מחיילנו כמה
 הבטחון. מערכת את תנחה האמהות״ של שה״אסטרטגיה אסור

 יביא זה אם תותחים 1000 גם לחיזבאללה לתת מוכנה תהיה האמא
 האלו התותחים מאש יהרגו כמה לחשוב מבלי שלה, הבן לשחרור
— ורמטכ״ל שר״בטחון כראש־הממשלה, שלא האמא, היא, בעתיד.

 ראות מנקודת הדבר את לשקול וחייבים המדינה, בטחון על האמונים
ואזרחיה. המרינה טובת של

 חו״ח שאם ואומר חוזר אני בצה״ל כיום המשרתים בנים 3ל־ כאב
 הכל(כמעט תעשה שהמדינה ובטוח סמוך ואהיה אאמין מבני, מי יחטף
 מדינת־ חשבון על יהיה לא שזה מקוה ואני ולשחררו. להצילו הכל)

 שנים מספר לפני שקרה כפי אזרחיה(ולא או חייליה בטחונה, ישראל,
 שהם שלנו ה״סחורה" את לשבח נפסיק — לפיכך ג׳יבריל") ב״עיסקת
 בעיניהם מעלה הדבר הללו הערבים הסוהרים אצל כי בשבי מחזיקים

דורשים. שהם המחיר את
 שאין ומייד ל״צד־השני" להבהיר מאד חשוב זאת, רק לא אך

 שלושת בעבור מחבלים ואלפי רוצחים מאות שחרור על לדון בדעתנו
 שיחרור על נדבר לא אז וגם לאחד אחד הוא שהמחיר נבהיר שבויינו!
 ירצה לא האויב ואם וילדים. נשים אזרחים קר בדם שרצחו מחבלים

 ואפילו שלהם ומנהיגים דת״ ועוד"כוהני שייח׳ים ענד נחטוף — לדון
 להם שעשה מה נעשה — יסרבו, אז גם ואם בני־משפחותיהם. את

 אנשיהם חטיפת על כתגמול חיזבאללה מאנשי מספר (סרס ה־ק.ג.ב.
 בגרות קצת נוכיח סוף סוף מתי מייד...) הוחזרו החטופים — בבירות

₪ דרורי יהודה ותעוזה? מחשבתית


