
במדינה
העם

כד סוכות [ים1ו
 כל ימיס, שבעה תשבו ״בסוכות

ל בסוכות. ישבו בישראל האזרח
הו בסוכות כי דורותיכם ידעו מען

או בהוציאי ישראל, בני את שבתי
"מצריים מארץ תם . . .
 מינהג יצר זה אהוד חוק שחקק המחוקק

 אז בי עמוק, סוציאלי תוכן בעל לאומי
ה אלה לשניים: העם מחולק היום כמו

 ואלה השנה, ימות בכל בסוכות יושבים
 במשך ובארמינות־פאר. בהיכלים הדרים
 בצורת־ הדת מצוזת אותם איחדה ימים שבעה
אחידה. שיכון

 עמוק פער נפער שוב עת תשי״ח, בשנת
הפחונים יושבי לבין הווילות שוכני בין

 בעל לקח הסוכות בחג טמון היה והבדונים,
אקטואלית. משמעות

לשבעה פתרון תהווה בסוכה הישיבה
 בשאר כי לכך לדאוג מוטב אולם ימים.
 המעברות שוכני גם ישבו השנה ימות

בבתי־קבע.

מדיניות
א הנציג ■דע ל

מדי את יותר המרגיז ישראלי מנהג אין
נצי להם לשלוח הנוהג מאשר העולם נאי
והמבטיחים בענינים, מצויים שאינם גים

 לשכנע מאוד קשה שחר. להם שאין דברים
נחרצות בישראל כי האלה המדינאים את
 איש וכי אחד, איש על־ידי ההכרעות כל
 לבאי־ גם קלפיו את לגלות רגיל אינו זה

כוחו.
 ביקרה כאשר קרה ביותר הקיצוני המקרה

 יוסף שהמרשל רשמית, משלחת ביוגוסלביה
 בהפגנת־ אישית פניה את קיבל ברוז־טיטו

 שבראשה זו, משלחת במיוחד. חמה ידידות
ש חגיגית הבטיחה נמיר, מרדכי השר עמד

מצריים. את לעולם תתקיף לא ישראל
בסיני. צר,״ל חיילי צנחו שעות 24 תוך

ה אישי, עלבון זו בפרשה שראה טיטו,
 עד אותה שכח לא בזדון, רומה כי אמין
 ה־ על לשמור צורך שהיה הנימוק היום•

 יכול לא ישראל בצמרת גם בסוד מיבצע
 אפשר זה במקרה גם כי אותו. לשכנע היה
 להבטיח שלא הנחיות למשלחת לתת היה

כזאת. בהחלטיות בר־קיימא שלום
 בסיד נודע השבוע והגשמה. הבטחה

 כמה לפני אירעה דומה מבישה פרשה כי
יושב־ לשם הגיע עת במוסקבה, חודשים

 אנדרה הצרפתית, הציונית הפדרציה ראש
מ מיוחדת הודעה קיבל צאתו ערב בלומל.

ל כוחו את יפתה אשר מאיר, גולדה טעם
 לא ישראל כי הסובייטיים למנהיגים הודיע

אייזנהאור. של לדוקטרינה לעולם תצטרף
הסוב המנהיגים עם בלומל של פגישתו

 הצרפתי ועורך־הדין קצת, השתהתה ייטיים
 המאורעות אחרי בינתיים עקב לא העסוק

 הבטחת את למסור תורו כשבא בעיתונות.
עתה ״זה רחב. ציני בחיוך נתקל גולדה

 בני־שיחו, לו אמרו הידיעה,״ את קיבלנו
לדוקטרינה.״ הצטרפה ישראל ״כי

אחר־ סיפר באדמה,״ להיקבר מוכן ״הייתי
ומל. בל כך

 קטנים מעשים בגין. ועד מכן־גוריץ
 כשלעצמם, חשיבות להם שאין זה, מסוג

 ראשי בין האווירה את מאוד להעכיר עשויים
 ביותר מוסמך ממקור נמסר השבוע מדינות.

 סובייטית אישיות מכבר לא הגדירה כיצד
 הסובייטית הצמרת גישת את דיפלומטית

ישראל. לצמרת
מתנג ישראל שראשי לנו איכפאת ״לא

 בשיחה הדיפלומט, אמר לקומוניזם,״ דים
מנ כי ברור רושם לנו יש ״אולם סודית.

 המזרחית, מאירופה שמוצאם ישראל, היגי
מבחי עצמה. לרוסיה עיוורת בשנאה לוקים

 ובגין. שרת בן־גוריון, בין הבדל אין זו נה
 שיפור על לחלום טעם אין אלה בתנאים
יחסים.״
 ה־ סיכויי על אישיות אותה של דעתה

 עקרוני. באופן לעליה מתנגדים ״איננו עליה:
 מ־ לצאת מפולין היהודיים לפליטים נתנו

 לישראל. יהגרו שהם בידענו ברית־המועצות,
 השיקול סובייטיים, יהודים על כשמדובר אבל

 של הפוליטית עמדתה מה הוא: המכריע
אליה.״ להגר רוצים שהם המדינה

 מכשולים למרות לגודדמן. מגולדה
 במרכז השבוע, מאיר גולדה המשיכה אלה,

ה את לשפר הסבלניים במאמציה. האו״ם,
ה בשלב לו, לקוות יכלה אשר כל יחסים.
 מן האישי הארס את להוציא היה נוכחי,

הקיימים. הקרירים היחסים
ב ביותר לה לעזור היה שיכול האדם

 ומפלגתיים. אישיים מטעמים הופעל לא כך
 הציוני, הנשיא גולדמן, נחום ד״ר זה היה

 והנחשב ישראל, של בנייטראליות הדוגל
מכ לא ואחראי. נבון כאדם הרוסים בעיני

 מיוחד הערכה לאות גולדמן ד״ר זכה בר
 ניקיטה אלכסנדר הסובייטי, השגריר במינו:

עם בלתי־חיוני מגע מכל הנמנע אברמוב,
באופן גולדמן אצל ביקר בן־גוריון, דויד

דויד. המלך במלון הפגנתי,

ספרות
חד בטור ר! ־ א ד ת ס ה

ב לציבור ציפתה אחדים שבועות לפני
 שמיר, משד, הסוכר גדולה: הפתעה ישראל
 המשמר בעל פירסם ודם, בשר מלך מחבר
 ביקורת מתח שבורים, לוחות בשם מאמר

 עד בו שהאמין מה כל על ביותר תוקפנית
שלא במדינה עתון היה לא יום. לאותו

 עליו הגיב ולא המאמר את ארוכות ציטט
ביסודיות.

 להיפך, כלל. הופתע לא בישראל אחד אדם
 קבע בנחת, ידיו כפות את שיפשף הוא

 ברוכים פירות עשתה פעולתו כי בסיפוק
 בעצמו. לה משקיווה יותר רבה במהירות

 מחבר אלתרמן, נתן הפיזמונאי זה היה
דבר. מערכת וחבר השביעי הטור

 ,47ה־ בן אלתרמן חושים. איבוד עד
אוהב שיבה, כבר זרקה הגלניות שבשערותיו

 עיקריות: צורות בשתי זמנו את לבלות
 כסית בקפה שעות למשך בטלה ישיבה

 עד חריפים משקאות ושתיית התל־אביבי,
 שגרם, הוא זה אחרון הרגל החושים. איבוד

 שאת הכמעט־לאומי, המשורר כי מכבר, לא
ה במת מעל ראש־הממשלה ציטט שיריו
 הנהלת על־ידי אחד יום נתבקש כנסת,

 לשוב שלא התל־אביבי התיאטרון מועדון
ש מאי־נעימויות כתוצאה במקום, ולהופיע

ביין. אלתרמן של לבו כטוב נגרמו
 סעיף גם לעיסוקיו המשורר צירף לאחרונה

 הקודמים: השניים מן יותר מועיל שלישי,
 ביותר, נמרצת אך בלתי־רשמית, פעילות
 לרכישת בן־גוריון, של קבוצודהחצר מטעם

ישראל. סופרי של לבם
 שלא שבטהורים:״ טהור ״אדם

מאור הפעם הפעולה היתר, עברו, כבימים
 שונים, סופרים החלו לפעם מפעם ביותר. גנת

 להרוויח, מה להם שיש היודעים אלה מבין
 הזמנות לאוזנם אלתרמן של מפיו לקבל

 שהתקיימו סופרים לפגישות בלתי־רשמיות
 ברחוב ההסתדרות, של לחינוך חמרכז באולם
 הראשונות, הפגישות אחת בתל־אביב. ריינס

 משה רב־אלוף הרמטכ״ל עם נערכה למשל,
\ דיין.

 איש גם אלה בפגישות נכחו כלל בדרך
הפעיל וחברו, האפט, אברהם מפא״י מרכז

 אבידוב. יאני מפא״י, של הקליטה במחלקת
 לעיתונאים גם חסד אלתרמן נטה לפעמים

 בתנא• אלה, לפגישות הזמינם מסויימים,
 וחצי־מלה מלה יכתבו לא כי ומפורש ברור

וישמעו. שיראו מה על
 האחרונה, הפגישה היתר, במיוחד מעניינת

 גיבורה ואשר שעבר, בשבוע נערכה אשר
מש של הכללי המפקח מאשר אחר לא היה
 ב־ העיקריים השותפים ואחד ישראל טרת

 יחזקאל סחרוב, האחים הגדולה חברת־הייבוא
סהר.

 קבוצת חבר האפט, אברהם בשיחה פתח
 סהר על בהצביעו מפא״י, ומרכז ב׳ דגניה

 כהרגלו: ליבו, על האחת בידו יבתופפו
 יודעים כולם הזה? האיש את רואים ״אתם
 וכאפס כאין עודני אני אבל ישר, אדם שאני

שבטהור־ם!״ טהור אום זהו לעומתו.
לסהר שכדרך:״ הסופרים ״לחיי

וי ממושכת הזדמנות כמובן ניתנה עצמו
ה מן איש טוהר־כפיו. את להסביר סודית

ש העובדה בחיטוטים. ר,ירבה לא סופרים
 נאלצו בישראל מחוזיים שופטים שלושה
 עדותו בשעת לטרגדיה הפך סהר כי לקבוע

 נשכחה בן־גוריון, עמום במשפט האומללה
כל. מלב

 הבעייה את רפה בשפה שעוררו היחידים
לדף) מעבר (המשך
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מזועזעיס
ם טוהם הפוי פרפרים. אוזר רפי ם, כה יצורי רי  רכ־ הרפרפים, ההו
צצי טוויים ם פרהים טםים הו צכטוויי פף כה. ו  רפי טול הפרפרים או

ה הה. .ככל ההטווכה הי א הכי  הו
ה ר הי הי צ ם ה ה כווז או  אל כםי

ה פהאו  לםטלה ורוטום ןרםו\,1 קו
ה ה הטום א ו תי או ה. כ היויו  כי ל
ה רפי וטויםהי. הטוכיל וטר הי

הד יום טר לםייל רפי יצא א  כי
א פיל. וראה כ הו הגו  הפיל אל ה

ריו, הו היכה טולה האהו  ווטץ הכי
ה ה ה ככל או רי הכו  הפיל. כאהו
ה והם הפיל ה הי  ?ןפץ גדולה, ו

פך כאוויר, הה ה אם\י גכו, טל ה  א
הה. רגליו  ה־ כפיל המהכל רפי ו

ה םהו\, ה הה, ההר וכרה כה  הכי
ט ווכלם הכוייטו טו הוו כולו. ו
אין י כהה הוטוג לכם ״ ה״ או ט טו הו אהרה הזו  למוכווה, רפי טול א

הו יהר והרגו כטוימוכו או הי טרכ. כ היי אי ל ה ״ היו א  טולי ןם\1ה טורפי ה
רו הטוכווה לואה.יי ההוגל ה. ראטו הוי ה. היו ה\ גם כטצכו טו טו הוו

1אצל(

ת, אהרו ל!ןרוה," יכול ה איטו ואכלו כטליצו רטהו. א

 כ־ להם טונוו ראטווים טווי
ך  גירל אחר ילר הים. כום הו

ם ה  הו־ טל־יר ההרפהה, טל או
לטי־ההטוי.

ה כהוץ רי טולם הי  וסר, אכז
 טליו הההכלו הראטווים וטווי

הו\ ם ח  ראו הם וכההלה. כ
ך כ אי כו ו טככיטו, הודף ו

ך כטככר, הטוה?ן החול אי ה ו
הו םהירוה־להי ם?ןכל ילד א  ה

ה הכיר טולא הפוי  הטוטורים. א
 הפיטוה־ טם ההייטוכ לא וזה

טולהם.
לא וה כרור־הטום ״אצלוו,

סריסו!
א כי ד ו ה ך כהצר־הההרה, יטוכ א הו  כ

ה הה לו אהדו וצט!ן. הים, כור ה  צוט!ז, א
כ. ההיכה־הרם ?ה הכהו א או ו הכ הו  כ

ל וכתכ, הההי או או לצטוזן. טווכ ו  ה־ כ
אחרו טכרים ה הה לו ו ה  והויט, צורה א

כ. וייר הינןה וייר. ככר יטו תו הכ  או ו
א תכ וטם וייר לסה הו כ ל ו התהי  לצטו!ן. ו

דו אז ה אר לו א ה הה טוכהוך, ו ה  הה־ א
כז כר כל־ אהץ הכו  יטו ככר אורגיה, ו

ה, כ ה־כהי ה הכווו ה  יטור. לה!ןה!\ יכול א
א או ר יוטוכ הו וםה!ןה!\. ככו

ם תיי כיו או ו צי ה ה ה ף טוהוא פטם כל אז הופטו־הריכור, א  ההטיי
ה הרים הוא הלהזזתזן ט. היר א או ןרוכ1כ והצכי צי ה ל י ה הד ו  וטים יו

ר כו לטוכה הז הפלםםי!ן. אולי הכור. כ

ב״כסית״ אלתרמן טוראי־שביעי
שבדרך הסופרים לחיי

10447 הזה העולם


