
שאמר  מהמשפטים  אחד  היה  שלה,  החובל  רב  כמו  נראית  אונייה 
ילדים, בנוגע למה שקורה בהתנהלותה של  ולי, כשהיינו  אבי לאחיי 
הביא  שהוא  הראשונה  הדוגמה  גודלה.  מה  משנה  ולא  מערכת,  כל 
אחרי  העולם  של  הראשונות  השנים   – גדלתי  שבה  לתקופה  תאמה 
מלחמת העולם, והשנים הראשונות של המדינה שלנו )כל עוד אפשר 
להשתמש בביטוי הזה...(. "קחו למשל את הטיטניק" הוא אמר. "בנו 
ביותר  והמפוארת  הבטוחה  הגדולה,  האונייה  הימים,  תפארת  את 
בעולם, ספינה שדומה היה שאף סופה לא תוכל לה, והפקידו עליה איש טיפש, יהיר ומתנשא, שהצליח 
נוסעים ואנשי צוות. אל תדאגו", הוא  יותר מ-1,500  בהפלגה הראשונה שלה להטביע אותה, ואיתה 
לא שכח להוסיף, "רב החובל עצמו ניצל כמובן..." מנגד, הוא הזכיר את ספינות המעפילים הרעועות, 
שהעמיסו על סיפונן ובבטנן פי כמה מקיבולת הנוסעים והמשקל המותרת להן, והעבירו אותם לארץ 

בבטחה, על אף הים הסוער והבריטים שעשו הכול כדי לא לאפשר להם להגיע לארץ.

70 שנה חלפו, והעולם התפתח, עבר מלחמות ומשברים כלכליים, ברית המועצות התפרקה, סין נפתחה 
ושלטונית,  כלכלית  לפדרציה  והפכה  התאחדה  אירופה  כלכלית,  לאימפריה  והפכה  המערבי  לעולם 
וארצות הברית זכתה בפריחה כלכלית, עם נשיא ליברלי שהוציא אותה מהמשבר הכלכלי העולמי של 
וניהל מערכת  שנת 2008, שפתח את ארצות הברית לעולם, שסיים את היחסים הקפואים עם קובה 

יחסים סבירה בין מזרח ומערב. 

ואנחנו – זכינו למקומנו בעולם הכלכלי. 

ואז הוצב על הטיטניק רב חובל שמזכיר את רב החובל המקורי, שכבר ארבע שנים מצליח לפצל את 
ארצות הברית מהברית המערבית, להתנגש ברוסיה, בסין ובאירופה, ולוקח את ארצות הברית לתקופה 
שבה נשאלת שאלת הקיום הפדרטיבי הבסיסי. לרוע מזלם של האמריקאים  עומד מולו בבחירות מנהיג 
אפור למדיי שלמזלו האומה האמריקאית מתעוררת ומבינה מי רב החובל שלה, ולאן הטיטניק טסה. 
אז ייתכן שהיא עוד תצליח להחליף את רב החובל הנוכחי ולהציב במקומו מישהו שפוי יותר שיטה את 

הספינה ולא יעבור דווקא בים הקרחונים.

ארצות הברית נמצאת במצב לא רע יחסית. אומנם השמאל והימין מתעבים אלה את אלה, אבל רב חובל 
חזק ושפוי עשוי להחזיר את הספינה למסלולה. כי החוקה עדיין חוקה, בתי המשפט עדיין בתי משפט, 

ושני בתי המחוקקים עדיין עובדים.

אבל אנחנו מדינה שיש בה כל כך הרבה מוחות מבריקים, כל כך הרבה אנשים חרוצים ויזמים, מדינה 
המנהיגים  שהשאירו  בוואקום  לאלונקה,  מתחת  גופם  את  ומכניסים  אזרחיה  מתעוררים  צרה  שבעת 
שלנו. מדינה שבה מספיקה דמעה אחת של ילדה בטלוויזיה כדי להרעיף עליה ועל אמה היחידנית מזון, 

אהבה וסיוע.

אנחנו המדינה שקמה בניגוד לכל הסיכויים והפכה למעצמה טכנולוגית, מדינה שפיתחה כלכלה עצמאית 
עם מספר מינימלי של מובטלים, על אף ההנהגה שלה.

מענקי פעימה, הראשונה, השנייה והשלישית... הלוואות למי שיש לו... הגל הראשון, השני, ואלו שיבואו 
אחריהם... עצמאים ועסקים קטנים על הקרשים, הבטחות שהפכו לבדיחות, מיליון מובטלים, שני מיליון 
עניים, 36 שרים ו-43 סגנים, שני ראשי ממשלה עם צבא מאבטחים ושיירות מבריקות, וילדה קטנה 

בשמלה לבנה שהלכה ושאלה – למה?

והתשובה תסופר בתולדות ישראל...
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