
לסתיו שלום לקיץ, שלום
ה סתיו הנוגים, השירים סתיו הסתיו,

 שעות של העצבות וסתיו הבשלות שנים
הרא סימניו את להראות התחיל הדמדומים

 היה לא שלעומקם השמיים בפרוזה: שונים
 עולים עננים ועדרי להנמיך החלו קץ

 וה־ להצהיב החלו בכוסתנים העלים מהים.
 כבר הירוקים והתפתים המנדרינות לימונים,
 לובשים הרחובות מטאטאי בשוק. הופיעו

 ושמשות באטל־דרס ומעילי סוודרים כבר
כבד. טל מכוסות המכוניות

 עם תה להזמין התחילו כבר בבתי־הקפה
 וגלידה איים־קפה במקום חם וקקאו לימון

בח־ המתבשל חם זפת של וריח ספיישל

ההגיון בתורת חידה
 ב־ נימוסין בקור ערכתי הכפורים ביום

 מקום בקרבת הנמצא המרוקאי בית־הכנסת
 שחזרו מתפללים מלא היה המקום מגורי.

 של פסוקיו על נאה בשירה בפעם פעם מדי
מקו היה במרכז שניצב התורה ספר החזן.

 ישבו אשר והזקנים לוהטים בפרחים שט
 מד,מילק־ שהושאלו פלאסטיק כסאות על

 מתוך טבק קמצוצי הריחו הסמוך באר
עתיקות. כסף קופסות
 הילדים שיחקו בית־הכנסת שבקרבת בחצר

 לפתע הופרע המרגש המשחק במחבואים.
 אשר ,16 כבן נער של הופעתו על־ידי
שהת־ שמונה בן ילד של בצוארונו תפש

 תעיר מעט עוד הגגות. מן מגיע ביות
 וה־ הארגזים ומתוך שחר עם הצינה אותנו

 והפוך, הצמר שמיכות את נוציא ארונות
 ימים במשך לנו יזכיר שלהן הנפטלין שריח

 כבר הותיקים הנהגים סבתא. את אחדים
 האלה המיחושים זה מה בבוקר, נאנחים

הס רק זה אולי או הגיל, זה בעצמות?
 הגפרית לבריכות לטבריה ניסע אולי תיו?

 ה־ בשמלות הנערות גם כן. כן, החמות?
 בוא את לנו מזכירות ברחוב החולפות מקסי

 חולף והזמן צעירות כך כל הן הסתיו.
שמע הסתיו לא אם זה מה מהר. כך כל

למראיהן? צמרמורת בנו ביר

 המבוגר הנער אבן. למדריגות מתחת חבא
 עליו והרים הילד של פניו על פעמיים סטר
קולו: את

 אה?״ מחבואים, משחק אתה כפור ״ביום
 משחק אתה ״מחבואים מצלצלת. וסטירה

 על סטר ושוב הנער צעק כפור?״ ביום
מ שיצאו הילדים המילל. הילד של פניו

 הנער סביב התאספו מחבואיהם מקומות
 שצרח הילד של נפשו על לבקש והחלו

ככרוכיה.
 כשהוא בכעס, הנער אמר ׳-בחיי, ״וואללה

 יום היה לא ״אם לילד. סוף סוף מניח
אותו.״ הורג הייתי — היום כפור

הציבור של האינטרסים 18̂ מייצג שוקו
ש להכרה מומן כבר הגיעו באמריקה

מטמ ובטלוויזיה ברדיו הפרסומת שידורי
 לחינוכו ומזיקים הקהל של מוחו את טמים

הנוער. של
״ה העתון ״הארץ,״ למה יודעים אתם
האינט את לייצג מתיימר שעורכו הגון,״
ב היום עד יצא לא — הצבור של רסים
 את השוטף הקל הגל נגד התקפה שום

 מבחילים בפזמוני־הודיה יום יום מוחנו
 ותכשירי־הסוואה גרביים טואלט, סבון על

 ה־ למה פעם חשגתם בית־השחי? לריחות
 עמדה מעולם נקט לא הזה ה״חינוכי״ עתון
 בפנינו המוטח האינטלקטואלי העלבון בענין

מהרוו 18ן4 מאד: פשוט ביום? שעות 14
 שנה מדי צובר הקל שהגל הענקיים חים

 הקל הגל שוקן. מר של לכיסו נכנסים
 פיו את סתמו לולא מופעל היה לא מעולם

 לו שניתנו במניות־הלא־יחרץ שוקן מר של
 מקים היה לא שוקן מר י. ז׳ ר בחברת
 במודעות פוגעת ברדיו שהפרסומת צעקות

 מנהל היה פשוט הוא בעתונו. המתפרסמות
 נגד הצבור, של האינטרסים בשם מאבק,

 מסחרי שבפרסום והתרבותי החינוכי הנזק
 של כוחו את שידעה הממשלה ברדיו.

שע ובפיברוק קהל דעת ביצירת ״הארץ״
 אחד את מהזירה סילקה צבוריות רוריות

הפרסו שידורי של הפוטנציאלים היריבים
 לגרוף הזכות שוקן למר ניתנה כאשר מת,
 של הכבדים מהרווחים 180/0 שנה מדי
הקל. הגל

 ״ידיעות גם כמובן. יחידי איננו ״הארץ״
 נגד אבל בעוגה חלקו את נוטל אחרונות״

 לפחות, הוא, בטענות. לבוא קשה זה עתון
האינטר למען ולהלחם לייצג מתיימר אינו
אחרו ״ידיעות של בעליו הצבור. של סים

 בעתון שידפיסו ממולחים סוחרים הם נות״
אפשר אי הרי אחרת אותו. שימכור מה כל

 לעמום הדבור רשות ניתנת למה להסביר
 אשר בעתון יריב וזיווה חפר חיים קינן,

 לאומני- פרופסיונאלי, יהודי הוא עורכו
 מכל עוית המקבל וריאקציוני קיצוני־ימני

 סוציאליזם שיתוף, קידמה, של רוח משב
היסטוריים. מחייה מרחבי על וויתורים

 לשר־ במכתב פנה אהרון, כשבן עכשיו,
 לע• שגם מהם ותבע ושר־ההחנוך האוצר

מרוו להינות הזכות תינתן ההסתדרות תון
 סיבה עוד ל״הארץ״ תהיה הקל הגל חי

ההסתד במזכיר חורמה עד להלחם טובה
 האינטרסים ולמען בשם — כמובן רות.
 כדי רדיו אגרת משלם אשר הצבור של

 מר של הפינאנסי במצבו השאר בין לתמוך
/ שוקן.

בז רק אשר אהרון בן של הזה המכתב
 נגד נלחם לא ״הארץ״ למה לי נודע כותו

 אחו נימוק לגבי מהווה פרסומת, שידורי
 שנים ההסתדרות. במזכיר לתמיכתי נוסף
 ההסתדרות משורות נעדרתי מאד רבות

 נוכחתי כאשר מה זמן לפני ורק האנמית
 שיש מזכיר להסתדרות קם סוף שסוף

 של האינטרסים או, -ייצג וכוחו בכשרונו
 במרץ שניגש מזכיר חבריה, וחצי מיליון

בהס כה עד ששלט בבלאגן סדר להשליט
 נחושה שהחלטתו פועלים מנהיג תדרות,
החבר ההשפעה כח את להסתדרות להחזיר

 ביותר הגדול לארגון שמגיע והמדיני תי
 הפנקס של תוקפו את חידשתי — במדינה
 החבר מס את לשלם וחזרתי שבידי האדום

 לא אהרון בן עוד כל בהסתדרות. שלי
 את עדיין המאכלסים לעוברי־■־,כטל ייכנע

 יבהל לא הוא עוד כל ההסתדרות, מוסדות
 האפלות ומהמזימות ספיר של מצעקותיו

 זקני- של במוחותיהם נגדו המתרקמות
 את ולהילחם בו לתמוך אמשיך מפא״י,

מלחמתו־מלחמתי־מלחמתכם.

ושג עובד חשגון

החגים שממת נגד והבודדים הרווקים
ם האנשים  שאינם ואלה למאושרים האושר, סיווג לפי מתחלקי
ם השנה ימות מאושרים.  ימי חג־שבתון. ולימי לימי-חול מתחלקי

 שאינם אלה את ומדכאים המאושרים של אושרם להגדיל באים חג
 מיואשים. להם נקרא — מאושרים

או עמם, משפחתם שאין הזרים הם אלה המיואשים! הם מי

 של! וחשוב: צא ימצאו. לא במשפחתם שעניין המקומיים
 רק המכיר ישראל, אלוהי של קנטרנית חוצפה רצופים, חג
 מן לחלוטין ומתעלם בארץ, שמשפחותיהם המאושרים, של

שלנו. שים
 אח לנו כשנתן מדבש המתוק אלוהינו לעצמו תאר מה
שכמותו. וחנון רחום בכך! מטרתו היתה ומה

 מכו שם ישנם שוויון, המון יש שלו, שבבית״החרושת נראה
 1 סטנדרטית צורה מציע אלוהינו מוצר. לכל אחד ושטנץ
 כבשי ישנן אם גם מרעיתו, צאן של הכבשים לכל חג בילוי

 בי המציא הוא עשה. שלו את הוא מכן, להינות מסוגלות
 נייד את להגביל כדי בחג הציבורית התחבורה שיתוק את

המיואשים.
 והא חג היה השנה, ימות תוכננו בו שביום לוודאי קרוב
 יום שבאותו התורן, לקצין הגוב את והשאיר נח, רחמים
 ל שלה הג׳וב את התחילה שהאבולוציה מזל השטן. מיקרה

 ובג עליו מצפצפת גם היא לכן הקפריזי, ישראל אלוהי רא
 שלו החול ימות הפכו החג וימי למיואשים חג הפכו החול

 ה במלחמת מהכחדה המיואשים ניצלו וכך יפה. אדפטציה
הלכו וכולם ביד דרווין את לקחו הם לבסוף אבולוציונית.

ק בני

ב״מצפו שמאל ועל ימיו על פילוגים
— ״מצפן״ הקיצונית השמאלנית התנועה

אובייק אך עויינים מקורות לדברי המונה,
בי התפצלה — חברים שנים־עשר טיביים,

 בסכנה המעמידים פלגים לששה אלה מים
ועתידה. התנועה שלמות את

מ למקורות המקורבים יודעי־דבר, חוגים
 שנחשב אום אישית מכירים אשר הימנים

 היתר שבין טוענים התנועה, לדובר כה עד
 שיחות הבאים: הגורמים ידי על הקרע נגרם

 נאיף של אישפוזו המטוסים, חטיפת רוג׳רס,
 הירדני, הצבא של בבית־חולים חאווטמה

 עת ללא פטירתו לטיטו, ארנפלד של מברקו
לחוסיין, עראפאת של כניעתו נאצר, של |

 נ והצום בתעלה הטילים הסטת
 ממנהו אחד של הכיפורים יום

המייסדים. עם שנימנה
 אש! אלה מאורעות בהשפעת

 הש כוחות בקרב עמוק זעזוע
 ̂ התנועה נתפלגה בארץ, ני

 פלג צ׳ו־אן־לאי, פלג איסטי׳
 שמרנ טרוצקיסטי ופלג מתקדם

 חוואטמיסט !איף ופלג טיביסטי
 אף אל הצטרף לא אשר הנגבי
 כ׳ לשניים התפצל האלה לגים

 ואילו הראויקאלי הפלג בראש
הקנוטרא־רב הפלג בראש ייצב

זהב משפט
 רואיין שבה בטלוויזיה ״מוקד״ בתוכנית

 העתונאי השמיע גולדמן, נחום ד״ר לאחרונה
 ידוע ״אתה הבא: המשפט את גפן מרק

לפע כי אם מקוריים, רעיונות בעל כאדם

״ קונטרברסליים הם מים  יו ...
 ״אתה למישהו להגיד כאילו
 צ תמיד לא כי אם גדול איסט

אחרים.״ באנשים

היהודי ברובע דתי גיטו
מוע וחברי חברי־כנסת דתיים, עסקנים

במ לאחרונה פתחו ירושלים, עיריית צת
 בעיר היהודי הרובע של ישובו למען אבק

 דתיים יהודים על־ידי בירושלים העתיקה
בלבד.

 לשמירת מעודד סימן עוד לכם הרי
 את שהפכו להם די לא הסטאטוס־קוו.

 שהזכות גדול אחד לגיטו כולה המדינה
שמו הזכויות ממלוא ולהינות בו לחיות

 כיאה יהודיה לאם שנולד לאדם ורק אך רה
 אפילו עכשיו — מתקדמת גזענית למדינה
 הטלאי את כחוק הנושאים סתם יהודים
 זכאים לא שלהם, הזהות בתעודות הצהוב
 ליישב כדי האלה •־,חשוכים הקנאים בעיני

הע בעיר היהודי הרובע חורבות את

 גיטו שם להקים רוצים הם תיקה.
למהדרין. כשר גיטו

 הו הממשלה אולי יודע? ומי
 כד עד שלהם ללחצים שנכנעה
 יציג אפילו אולי זאת. בנקודה

 ביו רבונו־של־עולם של זאקים
 ס כיפה שיחבשו תיירים ורק

 ר? יהיו תפילין שקית בידיהם
 על יהיה ומה ברובע. ביקור

 קפו שילבש ממנו יתבעו אולי
 ה בסמטאות עובר כשהוא מל

 בנתה שהממשלה השרד לדירת
 ברגשותיהם לפגוע לא כדי שוט

 בסכנה להעמיד ולא המקום,
הזה. הנפלא העם

הגלעד לכיבוש רבני הכשר
 בבית־ לאחרונה שביקר אונטרמן, הרב

 מלווה כשהוא הירדן, בקעת וישובי שאן
 תקווה הביע וטלוויזיה, עתונות צלמי גדוד

 הכבושים. בשטחים להחזיק תמשיך שישראל
ה את להזיז ישי המכובד הרב של לדעתו

 עד מזרחה. בית־שאן עמק מגבולות ספר
 המכובד הרב זאת את — ? בדיוק לאן
אמר. לא

 לגלעד התכוון שהוא לעצמי מתאר אני
 ספר וישובי האחזויות שם שנקים ואחרי

 הסתם מן יערוך האויב, ידי על שיופגזו
של במקלטים נוסף ביקור אונטרמן הרב

 א יחליק בגלעד, הספר ישובי
 להזי ויציע הטלוויזיה מצלמות
 והו הפרת גדות עד מזרחה

 ר האזור ש״כל בתורה, כתוב
לנו.״ שייך

 ששר־החר הזמן הגיע אולי
 1 ירושלים בישיבות יבקרו חון

 בע הטלוויזיה׳ מצלמות לעיני
 וגירושין. כשרות ברית־מילה,

 הו הפרדת לידי הגענו לא עדין
 בין שההשפעה היה הצדק מן
גומלין. השפעת תהיה נד,


