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 רצון על לומדים היו הקדמונים היוונים
 על או הציפורים מעוף פי על האלים

ש בעל־חי של קרביו פיתולי צורת פי
תשו לבקש רצו אם לאלים. קרבן הועלה

 הלכו יותר, ספציפיות שאלות על בות
 וכוהנות כוהנים החיים, האורקולים אל

 ומפיהם עליהם שורה היתר■ האלים שרוח
דבריהם. נשמעו

 דלפי. של זה היה באורקולים המפורסם
 על שם שישבה הגדולה הכוהנת הפיתיה,

 בשמו דיברה רגליים, שלוש בעל מושב
 מילמולים לרוב היו דבריה אפולון. של

מב היו מיוחדים שמפענחים מובנים בלתי
 -רב בצורה מבקש לכל פישרם את ארים

 למצוא היה יכול אחד שכל כך משמעית.
לכאן. או לכאן בתשובה מבוקשו את

 דוד הפך לחייו, 86ה־ לשנת בהתקרבו
 הזקן, משדה־בוקר. לאורקול ,כן־גוריון

חול שנים שמזה חייו, בדימדומי הנמצא
 וזכויותיו עברו בזכות כבוד הכל לו קים

 עליו שהתערפלה לדעתו להתיחס מבלי
 אל שוב השבוע חזר המופלג, גילו בשל

מילמוליו. בזכות הפוליטית הבמה
מאז הציפורים. - כיג׳י אחרי

 לדיאבון ביג׳י, חזר ששת־הימים מלחמת
 קביעה על בעבר, מעריציו כל של ליבם
 שלום ״תמורת :השטחים גורל לגבי אחת
 כל את להחזיר יש ערב מדינות עם אמת

 ורמת־ מירושלים לבד הכבושים, השטחים
הגולן.״

 ארץ־ ואנשי למיניהם ניצים תלמידיו,
 זו. קביעתו על לו סלחו השלימה, ישראל

 משקל עוד שאין מהידיעה נבעה הסלחנות
האיש. של המדינית לדעתו

 ביג׳י שינה האחרון בשבוע לפתע, והנה,
 שר־ לו שערך טיול .בעקבות טעמו. את

 הלכה ביג׳י קבע בסיני דיין משה הבטחון
 בשטחים מתישבים אנחנו ״כעת :חדשה
 יש חשובים. דברים שם ועושים ובסיני

 לבין שומם מידבר החזרת בין להבחין
 הוראה נותן הייתי לא מיושבים, שטחים

 ולהחזירם ובסיני בשטחים התישבות לפרק
למצרים.״

הידעו כל בצהלה קפצו זו פיסקה על
 חזרה הזקן של ״בינתו למיניהם. נים

 תילים תילי תולים שהם תוך הריעו אליו,״
 קובע למעשה כי ומסבירים פירושים של

 השטחים את להחזיר אין כי כיום ביג׳י
 ישעיהו מכולם לעשות הגדיל הכבושים.
 כי שקבע ציונות־הנישול. נביא בן־פורת,׳
 השלכות יהיו בן־גוריון של זו להכרזתו
הפוליטי. במישור לכת מרחיקות
 לתופעה, וללעוג לצחוק היה אפשר

 מהסתמכות המרחק מביכה. היתד, לוליא
 מעוף על להסתמכות ועד ביג׳י דברי על

 אינו שטחים, להחזיר לא כדי הציפורים,
כך. כל גדול

ת מפלגו
למה

ם! מפ״
 השומר־ מפ״ם, הציבור, של רובו לגבי
 שמות אלא אינם הארצי, והקיבוץ הצעיר,
 מאז כי אחת. רעיונית למסגרת נרדפים
 הגג מוסד — הארצי הקיבוץ היה ומתמיד

הרעיו בסיסה השומר־הצעיר, קיבוצי של
מפ״ם. של והכלכלי הארגוני ני,

 תדמיתה את מפ״ם איבדה מאז אולם
 היא ולוחמת, עצמאית פועלים כמפלגת

הרע הקולקטיביות זה. בסיס גם איבדה
 את פשטה השומר־הצעיר בקיבוצי יונית

 היתה לא שוב מפ״ם עם ההזדהות הרגל.

 הקי־ חברי של והולך גדול מספר הכרח.
 פוליטיות למסגרות הצטרפו בוץ־הארצי

 והעולם השמאל ברית שי״ח, כמו אחרות,
 שחברי כך לידי הגיעו הדברים הזה.

 החלו אלה לתנועות המשתייכים קיבוצים
 מיסי־ עבור תשלום מקיבוציהם לדרוש

 לפעילות ורכב מפלגתית עתונות חבר,
 לחברי הניתן זה כמו בדיוק פוליטית,

 תביעות נענו אף קיבוצים במספר מפ״ם.
בחיוב. אלה

בפעי שהמשיכו הארצי הקיבוץ נציגי

 הפכו מפ״ם במסגרת הפוליטית לותם
ה של ההיסטורית להנהגה לאופוזיציה

 לתמוך עליה כשכפו אותה הביכו מפלגה,
 לפסולי אזרחיים לנשואין החוק בהצעת

 כשכללו או האוזנר, גדעון של חיתון
 שאינו סעיף מפ״ם של השלום״ ב״תכנית

מש לישראל, עזה רצועת סיפוח מחייב
 לכר הרצועה עתיד על ההכרעה את איר

השלום. על שא־ומתן
 מזכירי של ההכנה כינוסי החלו כאשר

ה הקיבוץ ועידת לקראת השונזר־הצעיר
 שם נשמעו באוקטובר, שתיערך ארצי

ה מנהיגי לאוזני כלל נעמו שלא זמירות
מפלגה.

המוקד בדיונים ההזדהות. משכר
 הקיבוץ מועצת כי הדרישה הועלתה מים

 ומפ״ם״. ״הקיבוץ בנושא תדון הארצי
 אפיקור־ מחשבות היו זו דרישה מאהורי

 הארצי הקיבוץ שבין הזהות לגבי סיות
ומפ״ם.

 מורכבת יותר מערכת הוא ״הקיבוץ
 ״הזהות אורון, חיים אמר המפלגה,״ מן

שביני הקשר אף על אוטומטית, אינה
 אלא י ״־ם פ מ אם אינה ״השאלה הם.״

ה ז י  ״אבל קוצר, רפי אמר ״ י ם ״ פ מ א
ה השאלה היא לגיטימית מ ? ל ם ״  מם

 משמעות יש תקינים אינם שהקשרים כיוון
והכלים.״ הארגון המיבנה, לשאלות
 י״ בקיבוצים היענות למפ״ם אין ״למה

 הוא יסעור. מקיבוץ כיחלי החבר שאל
 שלחבר ״משום :התשובה את נתן עצמו

 המפלגה. על משפיע שהוא הרגשה אין
 הנושא את המועצה בדיוני לכלול יש

 אריה ואילו לשינויה.״ הדרכים את מפ״ם,
מר יערי, מאיר של קיבוצו איש גרוסמן,

הז משבר בקיבוצים ״קיים :קבע חביה,
 כבר ישנו למפלגה... ביחס רציני דהות

פלוראליזם.״ בתוכנו
הקי במועצת שיסוב הוויכוח מהות על
 מקיבוץ צ׳יזיק החבר רמז הארצי בוץ

לתת אין כי ברור להיות ״צריך אילון:

ץ ! ז

 מוחה אני המזכ״ל, אדוני ז גולדה
 שנעשה המשווע העוול נגד בתוקף

 לעלות המבקשים הסובייטיים, ליהודים
!ההיסטורית למולדתם

ד אוני  יסורי־ לי אין גבירתי, :לי
 נחיתות. מרגשי סובל ואינני מצפון,

 צודק דבר יש שבענייננו חושב אני
 ברית־המועצות שעמי והוא עליון,
במולדתם. הסוציאליזם את בונים

 מדבר אני ? שייך זה מה ז גולדה
 רודפים הקג״ב שאנשי הרדיפות על
!היהודים את

 גבירתי, לי, האמיני ז ליאוגיד
 על אחר אדם מכל יותר מצטער אני

ם י ג י ר  על-ידי שנעשו מסויימים, ח
 פנימית ועדת־,חקירה קג״ב. קציני
 לנזוף סודית בישיבה החליטה שלנו

סו מעשים שעשו הסודיים, בקצינים
סודית. נזיפה אלה, דיים

 !תוקן לא העוול אבל 'גולדה
 בבתי־חולים נשארו האלה היהודים

!לחולי־רוח
 מתן עם גבירתי. בוודאי, :ליאוגיד

נס הסודיים לקצינים הסודית הנזיפה
הפרשה. תיימה

 ראש־ המזכ״ל, אדוני ז גולדה
 בשעתו הבטיח ברית־המועצות ממשלת
 מ־ לצאת ליהודים שיורשה בפאריס

 כופר־תעודות הטלת ברית־המועצות.
 הבטחה הפרת מהווה אלה יהודים על

!מפורשת
ד אוני  כולנו, מצער. באמת זה :לי
 זכאים, שהיהודים סבורים בפוליטבידו,

אולם לישראל. לעלות עקרוני, באופן


