
תצלומים.ישנים של עונובית משעממים, מסברים של מנול נבובות, סיסמאות שר ים

 החורבה את המקיף הענק בשטח רגליהם את המבקרים שרכו כוצות־קכוצות ך■
בזיעה, ושטופים באבק מכוסים ועייפים, לאים כשהם במרכזו. הניצבת העצומה

 קרע, מכפר ופלחים מנהריה חנוונים מאילת־השחר, קיבוצאים מנהלל, מושבניקים האזינו י
 הישגי את רואים אתם זו מספרים בשורת הלאומי. המדור ״זהו הדיילים: להסברות

 שהושקעו הרבים המאמצים את רואים אתם זו בתמונה השממה. כיבוש בשדה המדינה
״הצעיר הדור בחינוך . . .

 עיניהם נגד ריצדו ונטולות־המשמעות הארוכות המספרים שורות דבר. ראו לא המבקרים
 פושרים. מים טיפות שתי כמו לחברתה דמתה תמונה כל גדולה. אחת בערבוביה
 לציבור מהן אחת הודיעה — שבהשכלה״ ״המאור לגמרי: חושיהם את הקהו הסיסמאות

 לחברה.״ שיוחזר ובדין החברה מן לאדם לו שניתן ״פקדון המעוניינים,
 המצוחצחים, במדים הדייל את מתרשיחה חקלאי משק בעל שאל פקדון?״ זה ״מה

 מיוחד. דיילים במטה מזויין כשהוא הבאה, המספרים סידרת את להסביר שהמשיך
 יותר.״ טוב עם יותר, טוב אזרח יותר, טוב ״חייל הבאה: בסיסמה עסוק היה כבר הדייל

 נשכרו דיילים באלפיהן, תתלו תמונות מהן. יותר אפילו מספרים למכביר. היו סיסמאות
 יזרעאל, ועמק מתולה אילת, מבאר־שבע, התערוכה מבקרי קהל הצופים, רק בעשרות.

 בעיר אספרסו למזנון קיבוצי אוכל מחדר לאוזן, ,מפה עברה השמועה כי להגיע. איחר
העשור ״תערוכת ביותר: הנידח שבמושב הקטנה למסגריה תספרות־הנשים מסלון הסמוכה,
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חלודים. מוטות־ברזל בלטו מהם חשופים, קירות כמה נשארו זאת בכל צבעוניים. ובבדים המדובר. במה להבין היה והמבקר הוצבו, בו למדור קשר שום היה לא

 אלה היו המקרים ברוב התערוכה. קירות על נתלו לאלפיםתצלומים
הישראליים. הצלמים ארכיוני מתון שפותחו מקריים, צילומים

לגמרי. שונה בהזדמנות צולמו מסוים, מאורע לתאר המתימרים צילומים כי הבחינו רבים
 סברו הקיימת, הקרן שבתערוכות בגרועות כסותצלומים וסוד

 אימרותיהס או חז״ל, פסוקי כי התערוכה מארגני
לעתיד. ותוכניותיה המדינה הישגי על מעידים אחרים, דגולים ומנהיגים ביג׳י של

תיירים. ואף החדשים העולים הוותיקים, אמרו כך הזמן.״ על חבל לראות. מה אין משעממת.
 אילולא היום, לסדר כך על לעבור היה אפשר אולי מאד. מצער וגם נכון, היה זה כל

 מדינת לעצמאות העשור שנת חגיגות של שיא־שיאן את להוות העשור תערוכת נועדה
 בקולי־קולות, מצעם על התערוכה של ופרנסיה מתכנניה מנהליה, הכריזו לולא ישראל,

 ביותר, המעולה ביותר, המשוכלל ״רק עצמה: התערוכה מקירות אחד מעל בסיסמת־ענק גם
למדי!" ומודרני מעולה משוכלל, — ביותר המודרני

 כי מחבריה חשבו לא האסון, למרבה אך מצויינת. אפילו אולי יפה, סיסמה זוהי
 משוכללת, אינה ,1958 העשור תערוכת עצמם. על כל וראשית כל קודם לחול צריכה היא

מעולה. 'ואינה מודרנית אינה
 טבלות סטאטיסטיקות, גבי על ססאטיסטיקות פקידים: של הרוחני עולמם הפגנת זוהי

 את המכסים תצלומים, של ים בתוספת דיאגראמות, גבי על דיאגראמות טבלות, גבי על
משהו. מוצג שכאן רושם לעשות נואש במאמץ הקירות
 אינו התצלומים של גדול וחלק האצבע, מן מצוץ המספרים מן גדול חלק המזל, לרוע

 קדחתני במאמץ הגיחוך. לגבולות מגיעה הכוזבים המספרים שערוריית המבוקש. בתוכן קשור
 הומצאו מדי, אפורים נראו האמיתיים שההישגים במקום מלאכותיים, הישגים ליצור

 כי לחשוב, יכול התמים המסתכל לדוגמה: הפקידים. של נפשם כאוות רחבה, ביד מספרים
.800 היום: האמיתי המספר .2500ל־ 400מ־ בארץ הרוקחים מספר גדל הראשון בעשור
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