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זאב צחור º† מישהו שומע?

אסון ידוע מראש
תשע בבוקר בתחנת דלק ב“עוטף עזה“. זה עתה נחת 
טיל קסאם, השני לבוקר זה. הבום נשמע חזק במיוחד. 
לפי העשן, הפגיעה הייתה בשדה הכלניות היפה ממערב 

לנו. לו יהיו הכלניות שספגו את הטיל כפרתנו. 
יש־ המוני  הזה  בשדה  טיילו  שעברה  בשבת 

ראל. לחשוב בחלחלה מה היה קורה אילו... מעניין 
אם ידווחו בתקשורת. כנראה שלא. יש מספיק ידי־

תורן,  מיני  מטריד  אסתרינה,  מעניינות:  יותר  עות 
גאידמק. ידווחו אם הטיל הבא יפגע בריכוז גדול של 
אנחנו  שבו  הדלק  תחנת  של  בקפה  למשל  אנשים, 
מצטופפים עכשיו. פגיעה כזו תחולל בלגן נורא. אם 
קיימת היערכות עורף למקרה פיגוע המוני, האנשים 

היושבים כאן, רובם תושבי האזור, לא שמעו עליה.
הקסאמים של הבוקר הפעילו את כריזת ”צבע 
ובקיבוצים.  בשדרות  שומעים  הקריאה  את  אדום“. 
אין, כמובן, כריזה בשדות, ועל כן מי שנוסע בכ־
ביש המקביל לגדר המערכת לא שומע אותה. בת־

חנת הדלק שמענו. מי שהיה בחוץ השתדל לתפוס 
מחסה. אומרים שיש 15 שניות בין הכריזה לנפילה 

(למה אני תמיד סופר פחות?). 
בטווח הזמן הזעיר הזה כל אחד מנסה לאתר מח־
סה ולרוץ אליו. אינסטינקטיבית נמלטים אל מתחת 
לגג כלשהו. כאן, בתחנת הדלק, מישהו שלא הספיק 
בחופ־ ולסגור  מכוניתו  לתוך  לקפוץ  מיהר  לחשוב 

זה את הדלת. גם כן מחסה. מפחיד לחשוב על רסיס 
טיל שידליק את טנק הדלק של המכונית. הנה דוגמה 
לאינסטינקט שגוי כתחליף מסוכן להנחיות מוסמ־
כות. אומרים שפיקוד העורף פירסם דף הוראות הת־
נהגות, אבל בהיעדר מיגון, כל אחד כאן יודע שהכל 
הוא לא יותר מכסת”ח של גורמי הביטחון, לקראת 

ועדת חקירה שתקום לאחר האסון המתקרב.
דקות ספורות לאחר נחיתת הטיל הגיעו ניידת 
משטרה, ג׳יפ של הצבא ואמבולנס. אם מישהו היה 
הקסא־ שנות  שש  ויעיל.  מהיר  היה  הפינוי  נפגע, 
מים תירגלו את המערכת המקומית לפנות נפגע או 
שניים. אבל מה יקרה אם תהיה חלילה מתקפה גדו־

לה? מדברים על שידרוג הקסאמים לקטיושות, על 
טונות של חומרי נפץ, על פריצה בו־זמנית של עש־
רות חוליות דרך הגדר ועל חדירה דרך עשר המנה־

רות או יותר הנחפרות עכשיו.
לפעמים מגיעים לכאן שרים. דבר אחד טוב אפשר 
לומר עליהם: מאז מלחמת לבנון השנייה אף שר לא 
אומר ”סמוך!“. אפילו ”יהיה בסדר“ נעלם. השר יושב 
עם נכבדי האזור, מבקש מפמליית עוזריו לרשום את 
הטענות. הוא מקצה למקומיים מידה ראויה של רח־

מים. והולך. חבל שרחמים אינם חלופה למיגון.
עוטף  ביישובי  הציבור  ממוסדות  קטן  חלק  רק 
עזה ממוגנים. בבתי רוב התושבים אין חדרי ביטחון. 
הז־ הביזיון  משולב,  אירוע  של  במקרה  כלום.  אין 
כור לרע של היערכות העורף בגליל במלחמת לב־

נון השנייה יחוויר לעומת מה שיקרה כאן. 
הדבר המדהים הוא שהסיפור ידוע מראש. הכ־

תובת כתובה באותיות ענק מעל עזה הסמוכה.
היי, אתם שם למעלה, מישהו לוקח אחריות? האם 
עו־ בכלל  יש  בחזית  כאן  הניצבים  האנשים  מאחורי 

רף? √

במלחמת המפרץ הצמידו אלי האמריקאים פלוגה 
של מאבטחים, שהתלוותה אלי, כשגריר ישראל בוושי־

נגטון, לאורך כל המלחמה. נשמתי לרווחה כשהאבטחה 
הוסרה בתום הקרבות, אך לא כך שגריר סעודיה בא־
רצות־הברית, הנסיך בנדר בן סולטן, שטילפן אל ידי־

דו בבית הלבן, הנשיא בוש (האב), ודרש שהמאבטחים 
ימשיכו ללוותו. 

אחרי 22 שנים בוושינגטון חזר בנדר למולדתו, ואף 
כי בתחילה נדמה היה שסר חינו, תוך זמן קצר הוא הפך 
עם  ובפרט   — הסעודיים  החוץ  ביחסי  ומביא  למוציא 
ארה“ב. יחסיו ההדוקים עם משפחת בוש התבטאו לא רק 
בהבנות אסטרטגיות, אלא גם בעסקות נשק גדולות. על־
פי עדותו שלו (ויש המוסיפים רק שלו) היה בנדר מעורב 

”כמעט בכל צעד שארה“ב נקטה במזרח התיכון“. 
כשהנשיא בוש הנוכחי החל את מערכת הבחירות, 
התייצב אצלו השגריר בנדר כדי לתדרך אותו בענייני 
(אם  הישראלי־פלסטיני  בנושא  כולל  התיכון,  המזרח 

לשפוט על־פי התוצאות, לפחות בעניינים שלנו התד־
רוך היה פחות אפקטיבי מזה שקיבל הנשיא באותה עת 

מכותב שורות אלו).
נזכרתי בכך לאור הידיעות על פעילות אינטנסי־
בית של בנדר — הן בנושא האיראני והלבנוני והן בע־
נייני ישראל־פלסטין. בין אם היוזמה באה מוושינגטון 
ובין שיצאה מריאד, הממשל האמריקאי החליט לאחרו־
נה לעודד את סעודיה, במידה רבה במקום מצרים, לי־

טול תפקיד פעיל במהלכים הדיפלומטיים באזורנו. 
ואולם, לסעודיה יש כוונות משלה, ולא תמיד הן 
תואמות את אלו של וושינגטון. הסטייה החמורה ביותר 
באה דווקא בנושא הפלסטיני. בוש קיווה שהמעורבות 
הסעודית ותיווכו הפעיל של בנדר בגיבוש הסכם מכה 
יביאו ל“אילופו“ של החמאס ולהקמת ממשלה פלס־
טינית על בסיס תנאי הקוורטט, אך קרה בדיוק ההיפך: 
מי שאולף היה דווקא אבו־מאזן, ולא התקבל אף אחד 
מיהרו  החמאס  ראשי  מזאת:  יתרה  הקוורטט.  מתנאי 

להודיע כי לעולם לא יכירו בישראל או בזכות קיומה. 
וכפי שכתב ה“ניו־יורק טיימס“: ההסכם שהושג בתיווך 
של  המשולשת  הפסגה  את  למעשה  טירפד  הסעודי 

אולמרט, קונדוליזה רייס ואבו־מאזן.
וושינגטון כנראה לא הבינה, שלבנדר ולסעודים יש 
מטרות ואינטרסים משלהם: הם כלל לא רצו לבודד את 
החמאס, אלא לקרבו אליהם (כולל בכסף), כדי לסכל 
את הקשרים שהחלו להירקם בין ארגון הטרור הסוני 
לאיראן השיעית. החמאס אולי קיצוני, אך העיקר שהוא 
סוני (והרי השלטון הסעודי אינו פחות פונדמנטליס־
טי מהחמאס). מה שמדאיג את המנהיגות הסעודית בא־
מת הוא החשש מעליית כוחם של השיעים במזרח התי־

כון, כולל בביתם פנימה, והחרדה גוברת עם כל יום של 
קרבות בעיראק, שם ידם של השיעים על העליונה. 

לא שבית המלוכה הסעודי אינו חפץ להיפטר מהבעיה 
הישראלית־פלסטינית, בעיקר אם זה יבוא על חשבון האינ־
טרסים של ישראל, אך יש לו בעיות יותר דחופות. √

זלמן שובל º† תרגיל נסיכותי 

סעודיה שמה רגל לאמריקה

איך אוהבים עיתונאים לצטט מצ׳כוב? ”כשרואים 
אקדח במערכה הראשונה, אין ספק שהוא יירה במע־
רכה השלישית“. ובכן, מאז 12 ביולי 2006, יום פתי־
חת המלחמה בלבנון, מטייל האקדח של צ׳כוב בין שרי 
הממשלה הנוכחית. השבוע, כנראה, ולכל המאוחר תוך 
שבועיים־שלושה, הוא יירה. המסך מתחיל לרדת על 
ספק: אישית אינני רו־ (למען הסר  אולמרט  ממשלת 

צה בכך).
הכדור הראשון ייצא כנראה השבוע, מאקדחו של 
מבקר המדינה. הוא יבוא חשבון עם אולמרט וממשלתו 
אכן  העורף  מלחמה.  בעת  בעורף  הטיפול  הזנחת  על 
הופקר, הטיפול בו היה מבהיל ושערורייתי, אבל כנראה 
שלא הדו”ח הקשה של מיכה לינדנשטראוס יפיל את 
הממשלה. למבקר יש ”פנקס חשבונות“ פתוח עם ראש 
הממשלה, ואולמרט יעיד או לא, יענה או לא, ייצא כנ־

ראה ניזוק. מההלוויה הזאת הוא כבר לא ייהנה.
אבל זו תהיה רק ההקדמה למה שעוד צפוי — לכ־
דורים הנוספים באקדחו של צ׳כוב: ועדת וינוגרד. כבר 
מפוחדת,  משותקת,  הממשלתית  שהמערכת  חודשים 
ומחכה ומחכה למי למי למי — לוינוגרד. מכל הבחינות, 

מסקנות ועדת וינוגרד יהוו את קו פרשת המים.
ההנחה היא שוועדת וינוגרד תבוא חשבון עם אול־
מרט, פרץ, חלוץ ואחרים, ואז תזדעזע המערכת הפולי־
טית, שכבר שנים מציגה את המחזה הפופולרי ”יד איש 
באחיו“. אם אכן כך יקרה, ווינוגרד יגרום למהומה בצ־

מרת, יהיה זה אותו אקדח שחיכינו לירייה שלו. כאמור, 
דו”ח מבקר המדינה יערער את לגיטימיות הממשלה, 
אבל יהיה זה דו”ח וינוגרד שיוריד אותה ביגון שאולה.
המערכת הפוליטית תמצא עצמה אז במלחמת עו־

לם: קדימה עשויה להתפורר לרסיסים, ואנשיה שבש־
לטון עשויים להביט ימין ושמאלה, ולברוח אל הלי־

כוד או אל העבודה. יהיו ביניהם כאלה שאיש לא ירצה 
בהם, לא פה ולא שם. הם ימצאו עצמם בלי קורת גג פו־
ליטית, בלי ”בית“ חם ואוהב לקראת הבחירות הבאות. 
במצב כזה, נראה כי העבודה תהיה ראשונה להתאושש, 
משום שכבר קבעה פריימריז למאי. ואז? אין מה לק־

נא בהם: אם ינצח עמיר פרץ, כפי שצפוי כרגע, יפרשו 
מהמפלגה כמעט מיד חצי תריסר חברי כנסת לפחות.

מה יעשו אותם חברי כנסת? לאן יילכו? מקובל לו־
מר, וזה נכון, שאין היום בכנסת רוב לפיזורה. הח“כים 
לא רוצים ללכת הביתה. לכן, חברי הכנסת הללו, שי־

ציבו בראשם כנראה את אהוד ברק, יסתכלו כה וכה, 
ויראו לפניהם גוש של 29 ח”כים ”מן המוכן“, עדיין 
רכוש בלתי נטוש, שדעותיהם הפוליטיות יכולות בה־

חלט להשתלב. הח“כים הפורשים יביאו מהעבודה את 
ברק כנדוניה, יחברו לקדימה, ויזרימו חמצן בעורקיה, 

לפחות לזמן מה.
ומנהיג  תגבורת  תקבל  קדימה  כאשר  אז,  רק  ואז, 
מן המוכן (אם כי ברק אינו יכול לכהן כראש ממשלה, 
משום שאינו חבר כנסת), רק אז יכריזו על מועד חדש 
לבחירות — עם גוש פוליטי ”מחודש“ (35—40 ח“כים) 
יהיה  (מי  קדימה  בראש  ברק  אהוד  ”חדש“ —  ומנהיג 
יקום  אבל  יודע,  אינני  הבחירות?  עד  הממשלה  ראש 
מתוכנו מיש שחשב לפני שנתיים שאהוד אולמרט יהיה 
ראש ממשלה. אפשרית גם ממשלת מעבר עד הבחי־

רות, עם אולמרט או יורשו הזמני).
דמיוני? לא במדינה הזו, ששברה כבר מזמן את כל 

שיאי הדמיון. √

איתן הבר º† מאהוד לאהוד 

 המסך יורד על ממשלת אולמרט

שיקרת — שילמת
האחרונים:  בימים  שאלו  אנשים 
הרי  טרטמן,  לאסתרינה  נטפלים  מדוע 
שר אינו חייב להיות בעל תואר אקדמי? 
ואכן, למצער החוק אינו דורש מנבחרי 

ציבור שיהיו בעלי השכלה אקדמית.
הבעיה היא לא שטרטמן אינה מחזי־
קה בתואר זה ואחר, אלא שטענה כי היא 
בעלת תואר זה ואחר. ומי שלא מבין את 
טרטמן  העניין.  כל  את  מפספס  ההבדל 
משלמת כעת את המחיר שצריך לשלם, 
למי  שמתחזה  מי  כל  שישלם,  וראוי 
אפשר  בהחלט  אגב,  באמת.  אינו  שהוא 
נבחרי  בין  היחידה  אינה  שהיא  להניח 

הציבור שהתהדרה בנוצות לא לה.
אבי נוימן, גבעתיים

מחיר חיי�אדם
אין  כמה  עד  מתברר  ושוב  שוב 
כפי  לפחות  בישראל,  לחיי־אדם  ערך 
שזה משתקף בעונשים הניתנים לנהגים 
שעבר  בשבוע  בני־אדם.  למוות  שדרסו 
לנהג  מגוחך  עונש  בית־המשפט  פסק 
את  קשה  ופצע  למוות  אישה  שדרס 

בעלה (”ידיעות אחרונות” 28.2).
היה  התאונה  בעת  כי  קבע  השופט 
ולכן  בדעתו,  צלול  אך  שיכור  הנהג 
הרשיע אותו רק בגרימת מוות ברשלנות 
שנ־ בהתאם:  גזר־הדין  בהריגה.  במקום 

רישיון.  שלילת  שנות  ו־12  מאסר  תיים 
גזר־הדין הזה מעביר לציבור מסר שאין 
צורך לנהוג בזהירות: גם אם תהרגו אדם, 

מקסימום יגזרו עליכם עונש סמלי.
לדעתי  הרישיון,  לשלילת  ואשר 
נהג  כי  בחוק  לקבוע  צריכה  הכנסת 
חייו,  כל  לנהוג  יוכל  לא  למוות  שדרס 
מאחר שהוכיח כבר כי המכונית הופכת 

בידיו לנשק קטלני.
אדוה נוה, שערי תקווה

מעשה נבלה
הפשע  כנופיית  אנשי  של  טענתם 
ביצעו  כי  בצפון  אל־מכסוד  ביר  מכפר 
לאומני”  ”רקע  על  הנבלה  מעשי  את 
הפל־ בשטחים  הנעשה  על  ו”כתגובה” 

סטיניים מקוממת ומרגיזה.
אנו, הפלסטינים, רואים באונס התנה־
גות נפשעת ובלתי מוסרית, העומדת בני־
הלאומיים  ולמנהגים  האיסלאם  לדת  גוד 

הרווחים זה דורות בחברה הפלסטינית.
בחריפות את הפ־ אני לא רק מגנה 

האלה  שהפושעים  דורש  גם  אלא  שע, 
להם.  הראוי  החמור  העונש  את  יקבלו 
של  ידיהם  את  לחזק  גם  רוצה  הייתי 
ולשלוח  משפחותיהם,  ובני  הקורבנות 
להם מסר שאנחנו, הפלסטינים, עומדים 

לצידם וכואבים את כאבם.
עאדל שדיר, דורא, חברון

משחקים באש
צאן  רועת  נהרגה  בסוף־השבוע 
של  אש  בשטח  תועה  מירי  בדואית 
צה”ל. אולי יש מי שלא יתרגשו ממוות 
מיותר של נערה בדואית, אבל מחר זה 

יכול לקרות לכל אחד מאיתנו.
מס־ צה”ל  של  האש  שטחי  הפעלת 
כנת את כל אזרחי המדינה: רוב שלטי 
הציבור  כנדרש,  משולטים  לא  האש 
הרחב, וגם גורמים מקצועיים, לא יוד־

צה”ל  האש,  שטחי  מצויים  היכן  עים 
השטח  בדיקת  ללא  חיה  באש  מתאמן 

וללא הצבת דגלים אדומים כנדרש.
הגיע הזמן שהצבא יפעיל את שטחי 
דרישות  ועל־פי  מסודרת  בצורה  האש 

החוק.
מוטי בר�נס, זכרון יעקב
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אסתרינה טרטמן נולדה ברחוב צפניה, מרחק שני 
אותה  שראיתי  סביר  גדלתי.  שאני  מהיכן  רחובות 
כבר פעם בפורים, מחופשת על המדרכות של שכו־
נת כרם אברהם בירושלים. תחפושתה הבוגרת של 
טרטמן היא חלק מעדלאידע מזיקה, שאותה לכול־

נו יש הזדמנות לראות גם לא בפורים — בפרסומים, 
בידיעונים ועל לוחות המודעות של מרבית האוני־

ברסיטאות בארץ.
חדי עין הבחינו שטרטמן לא טענה שהיא למדה 
מתמטיקה באוניברסיטה העברית, סיימה מסכת לי־
הנ־ למדה  בבר־אילן,  לפילוסופיה  במחלקה  מודים 

דסת חשמל בטכניון או רכשה השכלה בהיסטוריה 
היו  לעצמה  ייחסה  שהיא  מה  חיפה.  באוניברסיטת 
לימודים הקרובים למכללות ליטה, לטביה, גולו, זו־

לו והסביבה יותר מאשר ללימודים אוניברסיטאיים 
של ממש.

התחפ־ בישראל  האוניברסיטאות  של  בקרנבל 
סכ־ ”יישוב  כמו  לימודים  תוכניות  לאקדמיות  שו 
תוכ־ ביטחון”,  ו”לימודי  ממשל”  ”לימודי  סוכים”, 
ניות שמקומן הנכון הוא במשולש שבין הבורסה בר־
מת־גן, המסיבה של גאידמק והקריה בתל־אביב ולא 
באוניברסיטאות מחקר. במקום להתמקד במה שרק 
היא יכולה לעסוק בו, מחקר והוראה לשמם, הרחי־

בה האקדמיה את פעילותה לתוכניות מפוקפקות של 
חינוך מקצועי זוהר ולתוכניות חוץ עממיות.

מלומ־ לא  כלל  אלו  תוכניות  של  הגדול  חלקן 
ני־ האוניברסיטאות  האקדמי.  הסגל  על־ידי  דות 
לע־ הציבור,  את  להרשים  פוליטי,  כוח  לצבור  סו 

בוד על הממשלה ולהסתחבק עם נגידי ממון, אבל 
ברוב מרצן התבלבלו ושכחו את עילות קיומה של 
זכות היתר המופלאה שמעניקה החברה לאנשי הסגל 
באוניברסיטאות: לחשוב, לעשות מחקר חופשי ולה־

נחיל השכלה לשמה.
נכון, קשה להגדיר את האקדמיה, אבל מדענים 
ואנשי אקדמיה יודעים לזהות את התחומים האלה 
כמו  בקמפוסים  מובדלים  האקדמיה  ליצני  היטב. 
שברחוב צפניה יודעים מי נושף בעורפו של הגאון 

מווילנה ומיהו כותב קמעות.
רמ־ על  פרופסורים  מלעיזים  פרטיות  בשיחות 

לאוניברסיטאות  שהוכנסו  ותוכניות  חוגים  של  תם 
בתו־ מרצים  של  בפיהם  וממון.  פופוליזם  בתאוות 

כניות של בתי הספר למינהל עסקים סאטירות על 
לימודים  בתוכניות  קורסים,  של  הילדותית  רמתם 
שנבנו כדי לא לדרוש חס ושלום יותר מדי מפרחי 
כהונת הממון. אבל, כאשר הדברים מגיעים לדיונים 
ציבוריים, או אפילו פנים־אוניברסיטאיים, מתייצב 

האקדמיה־לא־אקדמיה  להגנת  הפרופסורים  ציבור 
כמיטב המסורת הבורגנית.

לכך  הציבור  התוודע  האחרונה  בפרשה 
ש“האוניברסיטאות מעניקות חסות אקדמית“ לכל 
מיני תוכניות לימודים. מעולם לא הבנתי את הבי־
טוי ”חסות אקדמית“. אולי הכוונה היא שפרופסור 
בתו־ לרפרף  מתכבד  מהאוניברסיטה  אמריטוס 
מעני־ שהאוניברסיטה  ואולי  הלימודים,  כניות 

קה שירותי קפטריה. בעיקרו מדובר בקשקוש של 
יחסי ציבור. יוצאי ”שינוי“ באוניברסיטאות מש־
מיצים את הכשרי הכשרות של הבד“צים, וטוע־
נים שהם נקנים במצלצלים. לתשומת ליבם: לח־
משמ־ אין  אוניברסיטאות  של  האקדמיות  סויות 

עות ראויה יותר.
נוכח הטשטוש שהנהיגו האוניברסיטאות בין לי־

מודים אקדמיים לתוכניות פופוליטיקה, לא מפליא 
שהייתה מי שלא ייחסה משמעות יתרה להבדל. גם 
אני מתקשה להבינו. התחפושת של אסתרינה טרט־
מן נתפרה כמו בגד פורים. הקרנבל של האוניברסי־
טאות צועד במיושבות דעת פרופסורית, עוטה גלי־
מה שחורה וכובע מרובע, אבל הוא רעה חולה וע־

צובה.
העתק לוועדת שוחט... √

אריאל רובינשטיין º† העתק לוועדת שוחט

 פורים של האוניברסיטאות

דעות אחרונות ידיעות אחרונות
בשולי
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תקינות פוליטית 
מטורפת

 להקת ”טיפקס“ מתכוננת להופיע באירוויזיון 
עם שיר מחאה הנושא מסר לאנושות: נגד מלחמה 
גרעינית ונגד שליטים מטורפים המסוגלים ללחוץ 
על הכפתור. על פניו זהו מסר שאינו שנוי במחלו־
קת. ובכל זאת, הנהלת האירוויזיון שוקלת לבטל 

בגללו את השתתפותה של ישראל בתחרות.
בימי המלחמה הקרה התקבלו מסרים אנטי־
מלחמתיים בהתלהבות בעולם התרבות, ול“טי־
פקס“ היה מובטח מקום של כבוד על הבמה. הפ־
חד מפני שואה גרעינית חילחל אז עמוק לתוד־

עתם של האזרחים משני צידי מסך הברזל, ואיחד 
דיבוק  אחוזי  ממנהיגים  למנוע  בשאיפה  אותם 

ללחוץ על הכפתור.
אלא שהמלחמה הקרה חלפה, ואיתה גם אימת 
העימות הגרעיני בין המעצמות. דעת הקהל הש־

באירופה,  ובמיוחד  במערב,  והליברלית  מאלית 
ממקדת כעת את תשומת ליבה בתופעות מסוכנות 
אחרות, כמו זיהום הסביבה וההתחממות הגלוב־
לית. העובדה שכמה שליטים מטורפים ממשיכים 
לפתח נשק גרעיני כבר לא מעניינת אותם. לא 
רק לא מעניינת: התנגדות לשליטים אלה ולתו־
כניותיהם הסהרוריות נתפסת כאקט לא תקין פו־

ליטית. לאיש שמאל ליברלי באירופה הרי ברור 
לגמרי, שאויב האנושות מס׳ 1 הוא נשיא ארצות־

הברית ג׳ורג׳ בוש, ולא נשיא איראן אחמדינג׳אד. 
האחרון נהנה אפילו מיחס סלחני משהו, בהיותו 
ראש חץ במלחמת הקודש נגד אמריקה של בוש. 

וכך, בעיוות מוסרי שלאדם הגון קשה להבינו, 
לא תקין פוליטית להשמיע באירופה של ימינו 
שירים נגד פצצה גרעינית, משום שהם עלולים 
לפגוע ברגשותיו של המשטר האיראני (ואולי גם 

הצפון קוריאני), ולעורר מחלוקת פוליטית.
לשיבוש השיפוט המוסרי של הסלונים התר־
בותיים של אירופה ואמריקה ביטויים מקוממים 
נוספים. מדי יממה מתפוצץ מחבל צמא דם במ־
רכזי אוכלוסייה הומי אדם בעיראק, ורוצח עש־
מפשע,  חפים  אזרחים  מאות,  אף  ולעתים  רות, 
תנו־ אף  וילדים.  נשים  של  גבוה  שיעור  ובהם 

עת התנגדות לכיבוש בהיסטוריה לא שמה לה 
למטרה לרצוח בעיקר את בני עמה שלה. אף על 
פי כן, לא התקיימה עד כה בערי אירופה אפילו 
הפגנת מחאה אחת נגד מעשי הטרור הרצחניים 
ולו  איכשהו,  נזקף  הטרור הזה  בעיראק. כי אם 
בעקיפין, לחובת ארה“ב, הרי שהוא נכון ומוצדק. 

לפחות בעיני השמאל המפונק של המערב.
הרעיון שאפשר להתנגד גם למדיניות של בוש 
בשי־ עכשיו  שמבצעים  העם  לרצח  וגם  בעיראק 
לא  שם  המוסלמים  הטרוריסטים  מזוויעה  טתיות 
עולה על דעתו של אינטלקטואל לונדוני, הקורא 
בשקידה את היומון ”אינדיפנדנט“. כפי שלא עולה 
על דעתו שאפשר למחות נגד הפצצה הגרעינית 

של אחמדינג׳אד וגם נגד זיהום האטמוספירה.
כי בדבר אחד אין ספק: אילו הביאה ”טיפ־

קס“ לאירוויזיון פזמון מחאה נגד מי שגורמים 
להתחממות כדור הארץ, אף אחד ממארגני הת־
הטק־ את  לפסול  בדעתו  מעלה  היה  לא  חרות 

סט. אדרבא, הכל היו משבחים אותו. יש לנו גם 
בסיס סביר להניח, כי אילו שלחה ישראל לת־

חרות שיר שלום אוטופי, המציג את הקונפליקט 
הישראלי־פלסטיני כסכסוך מטופש על מיקומו 
של דוכן הפלאפל, היה המסר שלו נושא חן בעיני 

הקומיסרים של התרבות האירופית.
הג־ הטירוף  נגד  מרומזת,  ולו  מחאה,  אבל 

יכירנה  לא  מקומה  איראן —  שליטי  של  רעיני 
באירוויזיון. הס וחלילה. זה לא אנטי אמריקאי 

ולכן זה גם לא תקין פוליטית. 
כך הפכה תקינות פוליטית לזן חדש של צנ־
זורה פוליטית: צנזורה האוסרת למחות נגד פו־
ליטיקאים שמכינים מלחמות השמד גרעיניות.
סבר פלוצקר




