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יאיר ניצני
מרים גבה

יש לי מנדט
בעודי שרוע בסלון ב  38מעלות בחברת דיווחי חדשות שחורות ,התחלתי להזות מציאות שבה הבריטים עוד כאן
הקיץ הזה קשה ומטורף מכל בחינה .מהמהומות
בירושלים והרציחות בחלמיש ,דרך טביעות בים ועד פרשת
הצוללות וגילויי השחיתות .בתוך כל זה ,ותוך כדי הנחת
מטליות לחות על המצח להפגת החום ,נחשפתי לידיעה
כי ״הדבר הבא״ של יוצרי "משחקי הכס" ,סדרה שבה מעו
לם לא צפיתי )אבל שמעתי עליה מדיבורים סביבי יותר
ממה ששמעתי על הקמת המדינה( ,יהיה סדרה שתציג
היסטוריה אלטרנטיבית והפוכה .מציאות שבה במלחמת
האזרחים האמריקנית ניצחו דווקא כוחות הדרום ,ולכן
העבדות נמשכת עד ימינו.
זו לא הפעם הראשונה שהרעיון הזה מתממש ,היו כבר
ספר וסדרה שתיארו עולם שבו הנאצים ניצחו את מל
חמת העולם השנייה .רעיון לא כיפי בלשון המעטה ,אם
כי לזכותו ייאמר שבאמצע יולי הוא הצליח להעביר בי
צמרמורת קרירה בגב.
בעודי שרוע בסלון ב  38מעלות בחברת דיווחי חדשות
שחורות ומזגן שלא עמד בלחץ ,חשתי שהקשר ביני לבין
המציאות מתרופף והתחלתי להזות מציאות ישראלית
אלטרנטיבית ,שבה הבריטים עוד כאן .ההצבעה בעצרת
האומות המאוחדות הסתיימה עם יותר  noמ  ,yesאחרי
שהמדינות הערביות שכנעו את מדינות דרום אמריקה
לעבור צד תמורת אספקה חופשית של נפט ופיסטוקים.
המדינה ,הריקודים ברחובות ומלחמת העצמאות התבטלו,
והבריטים ביטלו את הצ'רטרים חזרה הביתה למרות שהם
כבר היו מכורטסים.
לפיכך ,כולנו נתינים בריטים ,כולל דרכון ,שירת "גוד
סייב דה קווין" )או בעברית" :אלוהים ,תעשה סייב למ
להתגרויות של ילדים.
לכה ,אין גיבוי"( ותה עם רקיקים בחמש אחרי הצהריים.
הנהיגה מתבצעת לפי השיטה הבריטית  -כלומר ,מצד
שמאל ,אם כי זה ממש לא משנה למקומיים ,שגם ככה
הקטע של התה נשמע נחמד ,אם כי  -כמו שאתם מכי
נוסעים על הכביש באיזה צד שבא להם .הערים עמוסות
רים אותנו  -זה לא יהיה ממש תה אלא מים עם נענע,
ועד שהחבר'ה יגיעו זה כבר יהיה ֶסבֶן אוקלוק טי .חוץ
באוטובוסי קומתיים .בבני ברק הגברים היו למטה ,הנשים
בעזרת נוסעים למעלה ,והילדים משליכים סוכריות ובמבה
מזה שבטמפרטורות הנוכחיות ,כשכל המדינה היא קנקן
מהחלונות לעבר העוברים והשבים.
תה אחד גדול ואנחנו העוגיות שטובלות בתוכו ,לא בטוח
תל אביב מפוצצת במוניות לונדוניות שחורות ,עם נה
שזה מה שחסר לנו.
לבריטים יש מה לתרום גם מהבחינה הקולינרית ,אם
גים שמנסים בכוח להישאר קורקטיים בלי לפתוח את חלון
ההפרדה מהנוסעים ובלי לפתח שיחה על ענייני היום בסגנון
כי עבור שומרי הכשרות זה עלול להסתיים בביצת עין
"נו ,אז מה אתה אומר על קווין אליזבת? תאמין לי ,מלכה".
עם בייקון פרווה.
למשטרה המקומית מגיע חיזוק בדמות שרלוק הולמס,
הרכבת התחתית ,שכבר נבנית במשך  69שנים,
אבל מוקד  100לא עונה מספיק מהר לפניות ,ושרלוק
תתחיל לפעול בין סוף  2020לתחילת  3070ותיקרא "טייב".
מגיע לזירת הפשע אחרי יומיים ומגלה שלמרות שמקום
אבא של ג'ון לנון משרת בצבא הבריטי .ג'ון נולד וגדל
הרצח הוקף בסס"ל )סרט סימון לבן( ,מישהו כבר החנה
בכרם התימנים ,שם הוא מקים ביחד עם מקומי בשם
עליו את האוטו.
דקלון את להקת צלילי הקרם ברולה ,שהופכת לסנס
הבריטים מנסים להגלות לפה את הפושעים שלהם,
ציה עם הלהיטים "Hannale In
כמו שעשו באוסטרליה ,אבל
"The Sky With Diamonds
אלה חוזרים הביתה אחרי שבוע
ו"היי עּוד" .הלהקה מנסה לה
ומתלוננים שהישראלים קומ
בדוכני הפלאפל מציעים 20
צטלם לעטיפת אלבומה "אבי
בינטורים מדי אפילו בסטנד
אחוז הנחה לחיילים בריטים
רואד" על מעבר חציה בקינג
רטים שלהם.
במדים ,אם כי בחודשי הקיץ,
ג'ורג' ,אבל כמעט נדרסת על
20
מציעים
הפלאפל
בדוכני
האנגלים הבהירים והמנומשים
ידי מכוניות שלא נותנות זכות
בריטים
לחיילים
הנחה
אחוז
מסתלקים הביתה ומשאירים
קדימה ונאלצת לעבור ללונדון.
הקיץ,
בחודשי
כי
אם
במדים,
כאן חיילים ממוצא הודי
החינוך הבריטי הנוקשה
האנגלים הבהירים והמנומשים
שולט .ילדים אוכלים בנימוס
מסתלקים הביתה ומשאירים כאן
בפה סגור ובסכין ומזלג ,ומצ
חיילים ממוצא הודי שמסוגלים
מידים מרפקים לגוף .ניגוב חומוס מוצא אל מחוץ לחוק.
להילחם בלחות.
מי שעובר על החוק נכלא בכלא עכו ,אחרי שנעצר בחומוס
צעירים יהודים מתגייסים לצבא הבריטי עם חלום לשרת
סעיד .כדי להילחם בגזירה מקימים היהודים את ארגון
ביחידה המובחרת של משמר המלכה .בגיבוש הם מתבק
הפלמ"ח  -פלוגות מנגבי חומוס.
שים לעמוד שבוע עם הכובע בחמסין בלי לזוז ,או להגיב

שמא תרצו עוד
פיתות ,רבותי?

הו ,בהחלט,
ידידי הנכבד

ל לזר

ר :ט

איו

הוד מעלתה מגיעה מדי פעם לביקור בבית
הקיץ בקיסריה ונתקלת בבקשה לסלפי עם עובד בדוכן
להימורי סוסים בשם אורן חזן.
בארץ מתפתחים נישואי תערובת עם הבריטים ,ושמות
כמו לייזה צברי ומרגרט ינקלביץ׳ זגורי נשמעים טבעיים
לחלוטין .הנסיך צ'ארלס נדלק על האזור ומוצא כלה בשם
מרגול .היא הופכת לנסיכה מווינדזור )אם כי כדי להראות
שהיא נשארה אחת מהעם היא מתעקשת שיכנו אותה
"נסיכת הנילוס"( ,והמלכה מתחרפנת .מרגול מודיעה לה
״שלא תתחרקש״ ,ובחתונה המלכותית אלטון ג'ון מקדיש
לכלה את השיר "ג'חנון אין דה ווינד".
בערים נותנים לרחובות שמות כמו שדרות ג'אגר
ומעלה בני היל .המושבה הוותיקה בנימינה מחליפה את
שמה לשייקספירינה .אורי גלר מתמנה לנציב העליון .ירון
לונדון ויצחק קלפטר )צ'רצ'יל( מקבלים תואר אבירות,
וסר דיוויד ביתן מייצג אותנו בבית הלורדים ,שממוקם
בלונדון מיניסטור.
ענפי הספורט הבריטיים משתלטים על המדינה ,עם
טוויסטים קלים .מרוץ הסוסים באסקוט הופך לתחרות
עגלות אלטע זאכן בעקרון; תחרויות הטניס בווימבלדון
הופכות לטורניר מטקות בבגד ים טנגה לבן.
בטלוויזיה מככבת הסדרה ״מוטי פייתון״ עם מוטי גל
עדי בתפקיד הראשי ,ובבתי הקולנוע מוקרנים סרטים
כמו ״חגיגה בקריקט״ "צ'ארלס וחצי״ ו״תעלת דאונינג״.
יהודה ברקן עושה רימייק לסרט הראשון בסדרת ג'יימס
בונד" ,דוקטור נו" ,שייקרא "דוקטור נו ,תפתח כבר ,אז
מה אם אין לי הפניה".
מפיקי סדרות מוזמנים לפנות אלי בפרטי כדי לרכוש
את הזכויות לתסריט הנ"ל .גם פסיכיאטרים שכבר נתקלו
בתופעות כאלו יתקבלו בברכה√ .
yairn@israelhayom.co.il
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