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חינם. לימודים - החוק פ ע־ משוחררים לחיילים

במדינה
)31 מעמוד (המשך

 מרגשים כי ספק אין הישראלי, קורא
 של שיריהם לרעה, או לטובה ביותר,

 שהפכו הישראליים, הערביים המשוררים
 אל- סמיח כותב הפלסטיני. העם דוברי
 ״הטמנתי הגליל: מן דרוזי צעיר קאסם,

 / הארץ. כדור של מתחתיו פיצצת־זמן
 נקיפת־ ונייתקף / התחרטתי כן אחרי

 עוד האחרונה בשנייה ממש / מצפון,
 לא אמי הרי / החורבן. מחוג עצרתי
 / אלי, / אלי, !...שכזה הומור מין מרשה

שבקתניד׳ למה
 עד־ראייה סתם אינני ״לא, :ושוב

 אפשר / אימי־אבטלה שבימי / באקראי,
 / לבן־ההלה. או הכיכר בשחור לקנותו

 ולפרה / מבוהלת לציפור אנוכי ידיד
 ובשמני גיסות־חיילים בשתן לו נרקב

 שבולים להקת רועה גם ואני / שריוניות.
 זאת ואף / מסוקים. בתרסיס מורעלות

מחו חשים שבניה רופא־מישפחה / אני:
 וכוויות כאב־ראש / — קלילים שים

המישפחה...״ ואני / מנאפאלם
ה ״אנוכי אל-עבאסי: עיצאם ומוסיף

 לא מעיינו / אור־חכמה, ששפע מתרה,
 הזמנים בערסל / כבה: לא מאורו חרב,

הואר צדקנו אך / נשכח, והצדק התנמנמו

 התפטר כאשר ודה־גול. צ׳רצ׳יל לא
 ,77 בגיל ,1963 בשנת הממשלה מראשות

 ועליו הגדול, הרגע הגיע ׳שהנה חש
המונומנ הזיכרונות בכתיבת להתחיל
 הכביר, הארכיון מוכן. היה הכל טליים.
שלוות־הנפש. הזמן,
 בן- :הגדולה הטרגדיה אירעה ואז
לכתוב. מסוגל היה לא גוריון
 כשם מעשיות. סיבות הרבה לכך היו

 בושר- את איבד ואן־בטהובן שלודוויג
 את בן־גוריון דויד איבד כן השמיעה,

 חיוניים. פרטים שכח הוא כושר־הזיברון,
 מיס- נכתבו שבו הצופן את זכר לא הוא

 בתקופת ביטחון, מטעמי רבים, מכים
 לזכור היה יכול לא הוא הבריטי. המנדאט

 דברים ונכתבו נאמרו שבו ההקשר את
 ועיין מומחים עם התייעץ אף הוא רבים,

והזיכ המוח פעולת על מדעיים בספרים
לשווא. רון.

 הבלתי- המשימה מול ייאושו בגבור
 היסטוריון בן־גוריון אליו הביא אפשרית,

להיס אסיסטנסט כיום צחור, זאב צעיר,
 בן- באוניברסיטת ישראל עם של טוריה
 שנים, שלוש במשך בבאר־ישבע. גוריון

 לעזור צחור ניסה בן־גוריון, של מותו עד
בן־גוריון לשווא. ולהמריצו. במלאכה לו

בן־גוריון דויד
תאריך ובלי שם בלי לנערה, גלוייוז

דחוק בהתאס ההרשמה
משוחררי□ ח״דים

 / המיזרח. נעור עת עולם של לעיניו
 /־היא ולב׳ שכל אל מדברת אחווה ידידי,

 אם / תבל. כל ליושבי זרועות פורשת
 תועבגה לא / רצונך, טוב ואם מצפונך נקי

מליצה.״ צל בשום האחווה מילות

עכשיו! הירשם במרץ. לפוג עומדת
שרדי פנה לפרטי□ וההרשמה היעוץ למ

 יודעות כבר עקרות־בית אלפי
לפי ארוחה שלהבין

* של הבישול ספר
ה ד ר ו ! ב

תענוג ממש — ונוח קל זה
 מתכון כל של הקלורי וערכם מובחרים מתכונים 300 כספר

" 35.— של במחיר עדיין הספרים. בחנויות י ל

לחייל טרמפ תן

היסטוריה
בר האיש אי ת ש ו1ןהי3י1 א

 התכונן חייו כל
 הגדול לרגע בן־גוריון
 אירעה בא, וכאשר

טרגדיה
 הפולנית בעיירה 14 בן נער בהיותו

 מאז, יומן. לכתוב גרין דויד החל פלונסק
 ניהל חייו, של הבאות השנים 73 במשך
 שיצאה מילה כל רשם אינסופיים, יומנים
 הר חתם. שעליו מיכתב כל תייק מפיו,
 מטרה לשרת עמד נייר של זה עצום
זיכרונותיו. כתיבת בילבד: אחת
 לבן- ברור היה ביותר צעיר מגיל כי

היס דמות להיות עומד שהוא גוריון
 מילה וכל ממעשיו מעשה כל וכי טורית,

היהו ההיסטוריה מן חלק הם ממילותיו
 עצם כי הרושם מתקבל לעתים דית.

 לשמש אלא נועדו לא והמילים המעשים
הזיכ :חייו של ליצירת־הפיסגה חומר

רונות.
 שעימם האנשים, מן מראש דרש לכן

 על שישמרו שונות, בתקופות התכתב
 מישפחתו לבני שלח לכן המיכתבים.

ו מלאים מפורטים, פוליטיים מיכתגים
 שנכתבו אידיאולוגיים, ניתוחים גדושים

 תבע לכן הבא. הדור למען מראש כאילו
בישי בהופיעו הראשונים, בשלבים עוד
 שוטפים, עניינים על מדדבכך של בות

מפיו. היוצאת מילה כל תרשום שמזכירה

 ספרי במקום זיכרונותיו. את כתב לא
משע ספרים ידיו מתחת יצאו זיכרונות,

 מיסמכים אוספי אלא היו שלא ממים,
ישנים.

 ניסה קשת, בריבעון מרתק במאמר
 הסופית הטרגדיה את להסביר )32( צחור
 הוא גם אך הקשיש. המנהיג של הזאת

 על אצבעו את לשים מסוגל היה • לא
 לא פשוט בן־גוריון האמיתית: הסיבה

 דלה שכתיבתו חש עצמו הוא סופר. היה
 חייו של המעשה גודל לעומת ואפורה

 הסתם, מן היה, איבוד־ד,זיכרון הסוערים.
פסיכדסומאטית. תופעה או תירוץ, רק

 חייו מחונן. סופר היה צ׳רצ׳יל וינסטון
המר ליצירה כחומר־גלם רק לו שימשו

 היה דה-גויל שארל זיכרונותיו. של היבה
 מלוטש. קלאסי סיגנון בעל הוגה־דיעות,

יכול. ולא בהם, להתחרות רצה בן־גוריון
 רצופות שנים עשר במשך עמד לכן

 ובסוף — ניירותיו הר מול חסר-אונים
 אף ידיו מתחת שהוציא מבלי נפטר
 חוכמה- של ממבט שתטיל, אחת יצירה

מיפעל־חייו. של חדש אור לאחר־מעשה,
 עצמו צחור לזאב אולם הצבוע. ■שזר

 המתם־ שנותיו על לספר מה הרבה יש
חבלתי־זונר. בן־גוריון במחיצת כלות

 בדגוריון נפגש 1934 בשנת :למשל
 שנה אחרי ז׳בוטינסקי, זאב יריבו, עם
 רצח פרשת בגלל מילחמת־אחים של

 הסכם עימו חתם בן־גוריון ארלוזורוב.
 ובעולם בארץ מפא״י אך — שביתת־נ׳שק

 בן- לחם לשווא בזעם. ההסכם את דחתה
 גינו וחבריו עמיתיו דעתו. על גוריון

מעשהו. את
 זלמן עם בפאריס נפגש שנח באותה
 את הביע שזר שזר). מכן (לאחר רובשוב
ב רשם בן־גוריון אך בהסכם, תמיכתו

הסכים ״זלמן ליגלוג: של בנימה יומנו,
)36 בענזוד (המשך

1956 הזה העולם34




