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שישראל, נמאס. דם1רע
שלו הפרסטינים1 לבנון יתב
עצמם של במיץ

 ולא בחו״ל שהייתי הראשונה הפעם ״זוהי
 ישראל!" על אחת מילה אף בעיתונים קראתי

בגר מביקור שחזר קניוק, יורם הסופר אמר
 ביקורו בעת בפאריס ״הייתי ובצרפת. מניה

 כתבו לא זה על וגם שם, שמיר יצחק של
בעיתונים."

 מול ומשתאה נרעש עומד כולו העולם
 במיזרח־ המתרחשים הכבירים המאורעות

 שדי דרמאתיים, רגעים הנדון). אירופה(ראה
 לעשור־שנים, תוכן לתת כדי מהם אחד בכל

מסחררת. במהירות זה את זה רודפים
 אנטי־ קאתולי מנהיג כאשר בא כזה רגע

רגע ממשלת־פולין. כראש הושבע קומוניסטי

 עצמם," של במיץ והפלסטינים הישראלים
 בלתי־ בכיר, אמריקאי מנהיג השבוע אמר

 עתיר־הפרסים הכתב של לדבריו מזוהה,
פרידמן. תומאס

 לרדת עלול הישראלי־פלסטיני העניין
 בעלי לאנשים הבינלאומי. מסדר־היום בכלל

 וג׳יימס בוש ג׳ורג׳ כמו קצרה, תשומת־לב
 זה. באיזור לטפל טעם אין כי נראה בייקר,

 מתה כאשר אחרות. דאגות יש לגורבאצ׳וב
 של האסטראטגית החשיבות הקרה, המילחמה

 אחד שאף מכיוון איתה. יחד נעלמת ישראל
 מיל־ לנהל יכול אינו זה במרחב הצדדים מן

 גם המעצמות, אחת עזרת בלי ממש של חמה
קיימת. אינה המילחמה סכנת
 זו. התפתחות על השמחים בישראל יש

 לא תורת־שמיר: של ניצחון זהו למראית־עין
 את ישכח שהעולם עד להמתין כלום, לעשות

בשקט. לספח הכבושים, השטחים
 תאבד ישראל קצר־רואי. חשבון זהו אולם
כש בארצות־הברית, מעמדה את בהדרגה

 מיטרד רק אלא אסטראטגי, נכס עוד אינה
 הדרום־ למישטר אח־תאום מאוד, יקר רחוק,

יגבירו הפלסטינים ואילו המאוס. אפריקאי

העוני קו
 חומת־ברלין. ונפלה הזדעזעה כאשר היה כזה
 דובצ׳ק, אלכסנדר כאשר השבוע בא כזה רגע

 על עמד ),1968(פראג" של ״האביב גיבור
 מיליון חצי אל ודיבר פראג במרכז מירפסת

 אנטי־ נמיד, קול בעל עדין, גבר — איש
 מול לבבות. הרעידה הופעתו שעצם גיבור

למ לב שמו ולא כמעט זה היסטורי מאורע
 בהונגריה נערך כאשר אחר, היסטורי אורע

קומו במישטר הראשון מישאל־העם השכנה
ניסטי.
 לנד לב■ לשים מוכן היה מי אלה, כל מול

 לאומנית עקשנות של קטן אי דינת־ישראל,
 19ה־ המאה מן אנדרטה גלאסגוסט, של בים

?21 ה־ המאה בפרוש
 שמיר יצחק של הטפלים מישחקי־המילים

 קול ועם אש״ף של התלבטויות עם התערבבו
 מול מכולם. נמאס לעולם לבנון. של הקטטות

 באימפריה פלאים המחוללים לוחמי־שיחרור
 מי- כמו מבצעי־רפורמות מול הקומוניסטית,

 והחופש הקידמה נביאי מול גורבאצ׳וב, כאיל
 להקשיב מוכן היה מי —ארצות׳ תריסר בחצי

 הקדושים לבירבורים המי־יודע־כמה בפעם
מירושלים?
 להם ״שיתבשלו הגרוטאות. מחם*

10

 הרבה חריפים באמצעים מאבקם, את ספק בלי
ה את מאבד העולם כי יחושו כאשר יותר,
בהם. גם עניין

 תוך אל באיטיות תגלוש זו התפתחות
 העולם יתעניין לשם, כשתגיע ורק תהום.

 למח־ מרצון עצמה את שהכניסה במדינה שוב
ההיסטוריה. של סן־הגרוטאות

חברה
מווסיקלית אוזן

ביילין. יוסי מיסכן ■
 שהוא מה אומר הוא 1
טוב דא זה חושב. |

 מיוחד כישרון יש ביילין יוסי לדוקטור
 הלא־נכון. ברגע הלא־נכון הדבר את להגיד

פוליטית. מבחינה לא־נכון
האמת. את לומר צריך אינו פוליטיקאי

)14 בעמור (הסשך

אמיגו
בארץ עצר1

 אלי", להתלוות מתבקש ״אתה בשוטר. מלווה
 ״הנך לשרון. נוקשה באדיבות השוטר אומר
 מחברת- ומירמה גניבה עבירות על עצור

אמריקאית." טלפון
 שהוא כפי כל־כד דמיוני אינו זה תסריט

 רשום אכן שרון אריאל של שמו נראה.
 שהונה כמי בל ווסטרן סאות בחברת־הטלפון

שי ביצע הוא דולארים; אלפי בעשרות אותם
 במשך וארוכות רבות טרנם־אטלנטיות חות

החשבונות. את לשלם טרח ולא שלם, חודש
חבו בשמו. השתמש פשוט מישהו הכיצד?

 ושעיקר באמריקה החיים פלסטינים, של רה
 בשטחים פלסטינים בין לקשר הוא פעילותם
 בארצות- בני־מישפחותיהם לבין הכבושים

 ביוסטון או בשיקאגו דירה שוכרים הם ערב.
 כמחאה אולי או השעשוע, בדוי(לשם בשם

ארי כמו בשמות גם משתמשים הם פוליטית,
 ומזמינים מאיר) וגולדה ארנס, משה שרון, אל

 שלא — המותקנים קווי־טלפון, כמה אליה
במהירות. — בארץ כמו

בש נמצא הפלסטיני הקשר של השני הצד
ב לאמריקה מטלפנים שם הסוכנים טחים.
£א גוביינא שיחת £$ ז ק0 £א ס 8 5  ק,0

באמי אותם מקשרים באמריקה והשותפים

שר שרון, אריאל דימיוני: פייט ך*
 לאמריקה פרטי לטיול יוצא *התעשיה, ו

יוס של לנמל־התעופה ישירה בטיסה ומגיע
 הוא וחסר״סבלנות עייף כשהוא בטכסאס. טון

 אשתו עם יחד לביקורת־דרכונים, בתור מחכה
 מדרכונו הפרטים את מעתיקה הפקידה לילי.

ושיגרתית. עייפה בתנועה למחשב
 במחשב. בסדר לא שמשהו נראה זה? מה

חוזרת דקה חצי ואחרי ממקומה, קמה הפקידה

 בארץ המבוקש למיספר שיחת־ועידה צעות
 הדירה, את עוזבים הם חודש אחרי ערבית.

 ועוברים חשבונות־הטלפון, את לשלם מבלי
אחרת. לדירה

 לתוש־ מעניקים שהיזמים השרות תמורת
 כשלושה שלהם הסוכנים גובים בי־השטחים,

 גיחוך, כדי עד נמוך סכום זהו לדקה. שקלים
 לחב־ השיחות של האמיתית לעלות יחסית

המרומות. רות־הטלפון


