
 היה בדיוק, שנה 25 לפני שיצא־לאור הזה״ ״העולם גיליון
, גיליון־השנה ן שו א ר  ״איש־השנה״. תמונת התנוססה שערו •מעל ה

:נאמר ככתכה
 המיפלגות ראשי מדינאי. אינו תשי״א של השנה ״איש
 על התנכרו לא שלהם, לקטנות־דיום מעל התעלו לא וחכריהן

כניין. ימל אהד למאמין ההדדיות, ׳מינאותיהם הפנימיים, חיכוכיהם
עש כין אמן. או מחזאי סופר, אינו תשי״א של איש־השנה

המח מיספר כיו פימפוטי-הכל, הרוויים למיניהם, הספרים רות
 •מגאה לא מייוחד, דכר כלם לא המקוריות, והיצירות זות

חדשה. כריאה
 פקיד פועל, או תעשיין אינו גם תשי״א של איש-השנה

 כשוק עסקו •מלחם, הימעה ריווהי אחר רדפו הם נהג. או
השכר להעלאת כלתי־פוסקות כדרישות הייצור, כהאטת הימחור,

המחירים). (או
האמי המהפכה את המסמל האדם הוא תשי״א של איש־השנה

 מאז לארץ־ישראל שהגיע המיליון העולה :המדינה כחיי תית
 העולדד הוא תשי״א של איש־השנה ;התורכים מידי הארץ כיכוש

 ;השכוע ארצה הכא הקמתה, מאז לישראל, השכע־מאות-אלף
 שעלה — כמדינה ימני אזרח כל הוא תשי״א של איש־השנה

תש״׳ח. כאייר ה׳ אחר אליה

גניבה * ־ כורדי י1,.א לדוח הנרמזו׳ ״רוח הפכה כיצד
 יםהפוריטי (חח״ם1 ופרוש שעמר בגין מנחם שד בדירתו
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 במיטב פיעמה יי המילחמה ...בראשית

פו הבוגרות, השכבות במיטב גם הנוער,
 להתנדב. הנכונות כאחד, ובורגנים עלים

מסו תפקידים על ביניהם התחרו חיילים
 להשתמש מיאנו בנים־יחידים יותר, כנים

 שעות עבדו פועלים לעורף. לחזור בזכותם
כס נתנו בעלי־הון במיפעלי־נשק, נוספות

 במקום מעט־סיכויים, למאמץ־הגנה פם
לחוץ־לארץ. להבריחו

 ה־ בשם זו רוח לסכם ,רגילים כיום
זמל רק יחידי, היה לא הפלמ״ח פלמ״ח.  ̂ד
 משותף כימעט, כללי לדבר ביותר הבולט

למדי סמל להפוך היה יכול הוא לכל.
מדינת־הפלמ״ח. במילחמה. שקמה נה

חד סיסמה באה המילחמה באמצע אך
ה האדם ה״כורדי״: כורדי״. ״אני שה:

 גם להשתמט משתדל פקודה, רק ממלא
 המדינה, כשקמה עתה, :הטענה ממנה.
 יש עתה הרומנטית. ההתנדבות ימי חלפו

 ומי פקודות, לתת הממשלה ועל ממשלה,
ממקומו. יזוז בל פקודה, מקבל שאינו
 אלה — ״כורדים״ של שלם מחנה. קם
 ״אנשי שהיו אלה ל״רומנטיקה״, שבזו

 העבר יישכח כי שדאגו אלה מציאות״,
 בשעה האיש היה היכן המעניין, (והפרט
 חדשה אופנה חובתו). את למלא שנקרא

 לתבוע חדל האדם :במדינה השתלטה
 כסף לתת חדל מגבוה, לצו חיכה מעצמו,

 עקף ולרוב שילטונות־המס, של פקודה בלי
מגו היו כובע־הגרב חובשי אותה. גם

 הפך הפלמ״ח והאחרים. עצמם בעיני חכים
מיפלגתית. להתנצחות סמל

 מדינת- ובמקום השתלטו, הכורדים
כורדיסטן. — קמה הפלמ״ח
 נשארו כורדים היו שלא מאותם רבים

בעיתו מופיעים שמותיהם בשדה־הקרב.
 שחורות, במיסגרות במודעות־אזכרה נים

 אדיש. במבט עליהם עובר הרגיל והאזרח
 מחנם עוד בחיים. נשארו רבים אולם
 על יחלמו ירטנו, כאשר כיום ירטנו גדול.

 כאשר יתפארו יחלמו, כאשר היתרי־יציאה
 לעבוד יותר, להרוויח בנסיונם יתפארו

 מטה־הקס־ בהם יגע ואם חיים. הם פחות.
 כאשר יקומו חדשה, רוח־פרצים של מים
רוח־הגרב. להם כשקראה קמו

 לא י מטה־הקסמים היכן :היא והישאלה
 מקרר מאמץ, בלי חיי־נוחיות המבטיח זה

בי או מזוייף זהב עבודה, בלי חשמלי
 שיוביל מטה־הקסמים אלא מדומה. טחון

 לקראת וקורבנות זיעה של בדרך אותנו,
ויצירה. הגשמה של חדשים חיים

לקו מאובקות בנוסחות יימצא לא הוא
עבי־כרם. מסיפרי־אידיאולוגיה חות

התנצ של בפרוזדורים יימצא לא הוא
 של בנאומים לא מרופשת, מיפלגתית חות

 -ב־ ולא בקונגרסים לא רמי־מעלה, אנשים
מבריקים. מיסדרים

ה של בליבו יימצא, אם יימצא, הוא
האפור. אדם

בתשי״א. נמצא לא הוא
בתש׳י״ב. יימצא אולי
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וזיעה דמעות דם,
 היה תשי״א של האחרונים הימים גיבור
המו הימני, מפא״י איש יי ליבנה אליעזר

 דרך- המקדים מיפלגתו, בקו המתמיד רד
 עורך שנה, בחצי בי.ג׳י. דיעות את קבע

הדור. ומייסד בטרם מו״ל אשנב,
 בשיע־ שהאזינה הכנסת, חלל תוך אל
התק על המתווכחים לדיברי הרגיל מום
 לרגע שקרעו מילים, כמה ליבנה זרק ציב,

 האמת את וגילו הפיטפוטים ענני את קט
 ״אין ליבנה: אמר האכזרית. העירומה,

להו יותר, לעבוד מוכרחים אנו ברירה.
 ולשלם פחות לצרוך תוצרת, יותר ציא

 אינו אחר דבר כל גבוהים. יותר מיסים
הזאת.״ המדינה חורבן אלא

 סכנה היתד, לא החדשה השנה בפרום
 מים־ איש של אלד, נועזים שדברים רבה
 מיפ־ שום :הפועל אל ייצאו השילטון לגת
 המרות המסקנות את להסיק תעז לא לגה
 שהיישוב לכולם, הידועה המציאות, מן

וקלי לביסוס הבאים כספים על מתקיים
 את לקיים כדי אותם מבזבז העלייה, טת

בלתי־מוצדקת. ברמת־מחייה עצמו
ההיס לנאומו הד היה ליבנה בדיברי

 דמעות ״דם, שהבטיח צ׳רצייל של טורי
 הבריטים להמוני בניגוד אולם וזיעה״.

ח״כי הרגישו לא שנה, 11 לפני ונציגיהם

אלי היה ששת־הימים מילחמת אחרי *
ממייס כשנתיים, לפני שנפטר ליבנה, עזר

שלמה. ארץ־ישראל למען התנועה די

 כי תשי״א, שנת בצאת ובוחריהם, ישראל
קיומה. על נאבקת האומה

מישרד־הדואר

כעולם ה*ל,ר
 התכונן הנוחות, בבורסות שקע העולם
 קומדיה, ספק השיגרתי, המחזה לחידוש

 ערבים, יושבים אחד בחדר טרגדיה: ספק
באמ ישראל. נציגי יושבים השני בחדר

 מדי־פעם נייטרליים. מתווכים יושבים צע
הדל אחת את פותחים המתווכים, קמים
 את לדלת מעבר ליושבים מוסרים תות,
 כדיברי שממול. החדר יושבי אמרו אשר
 היקר מישרד־הדואר זהו הפקידים: אחד

בעולם. ביותר
הרא הפעם שזו הוא היחידי החידוש

 לידי עברה הקר בסיבוב שהיוזמה שונה
 (לא השיגרתית התשובה במקום ישראל.
 השני הצד על כלום, להציע מוכנים
מצי ישראל :מעשית הצעה באה לוותר)

 תמורת :החשבון לאי־התקפה. הסכם עה
 ישראלי כיבוש מפני הערבי הפחד הסרת
ב להכיר אי-נכונותם על הערבים יוותרו
המדיגה. של קיומה

אי אפקטיבי. רקע< על מוגשת זו הצעה
נק שבו התימרון נערך הארץ בצפון שם
 לפלוש הכחולה המדינה של הצבא רא

 ״אחרי הררי, שטח בעלת אוייבת לארץ
 הירוקה שהמדינה אינפורמציה שקיבלה

מעין זוהי הערבים בעיני להתקיף״. עומדת

העם

הממשלה הוכנה שר אנאטומיהמילחנזת־העצנזאות. *

7.,צ הזה״ ״העולם
27.9.51 :התאריך

 ישראלי. מסע״התקפה של כללית חזרה
 הקרוב ההררי המיבנה בעל חבל־הארץ

המשולש.״ כמובן, הוא, לישראל ביותר
מג המערב מדינות גם החלו בינתיים

נתקב ויוון שתורכיה אחרי יוזמה. לות
 והים (נאט״ו) המערבית האמנה לאירגון לו

דור האנטי־סובייטי, לגוש ״סופח״ התיכון
 גם ההגנה למערכת לצרף המצביאים שים
 ללחוץ יש :המסקנה המרחב. ארצות את
 ישראל, עם להשלים הערביות הארצות על

 כספי- שפירושה — לאמנה צירופן תמורת
וציוד. מתנות־נשק הענקות,

 שום סיכויים. אין ההצעות לשתי אך
 הצעד את לעשות מעז אינו ערבי מדינאי

להת שאי־אפשר לחלוטין ברור ־,ראשון.1״-
 ישראל רואה עוד כל השלום לקראת קדם

 המקח, על לעמידה הזדמנות רק במו״מ
 במקום הרבה, ודורשים מעט מציעים שבה

 להגיע כדי לתעמולה במה בד, לראות
לגבול. מעבר אפשריים ידידים אל

הסי של הקרח לשבירת היחידה הדרך
 אל להגיע נועז ישראלי ניסיון הקר: בוב
ממשלו לראשי מעל הערבים ההמונים לב

 הכרזה פירסום :אפשרית שיטה תיהם.
 את שתכלול ישראל, נשיא מטעם חגיגית

 את תפרט הישראליות, מטרות־השלום
 תהיה ישראל מדינת אשר המרחב דמות

 בצורה מנוסחת תהיה בו, להשתלב מוכנה
 הכתות, מן חלק של ליבן את שתכבוש

ב כיום הנאבקים והמחתרות המעמדות
מרחב.

אנשים
 תישעת מדייאטת צמוק בחזרו ו*

משו אספרגוס אפויים, פולים של שבועות
האפרי המלכה הסרטת בשעת וויסקי מר

 האמפרי הצהיר הבלגית, בקונגו קאית,
 ואני מאפריקה, להתרחק ״מוטב : בוגארט

האפרי את ירגיזו אלה שדיברי מצטער
 עם יצא אחר עובדה.״ זאת אך קאים,
 כדור־ למישחק באקאל, דורן אשתו,
 דג״ אחר, כדור־בסיס בחובב פגש בסיס,־
 הגנרל לו אמר ״י. איתור מק־ לאם

 קשים זמנים לך שהיו ״שמעתי המודח:
 שעבר כל את שזכר בוגארט, באפריקה.״

 למקורביו), אחר־כך סיפר (כך הגנרל על
 פשוט גנרל, כלום, היה לא ״זה השיב:

לא-כלום.״
 לשעבר, האמריקאי שר־ההגנה ,*

 הצעת דחה כי גילה מרשאל, זורג׳ג
 תמורת ספר־זיכרונותיו את לפרסם מו״ל

 יכול אינו הוא :הסיבה דולר. מיליון
הו אישים. תיאורי מלבד דבר, לחדש

גו ומכרי ״המו״ל :מרשאל הגנרל סיף
 שאני נראה סירובי. על קשות בי ערים
 שמבקרים הזאת במדינה היחידי האדם
דולר.״ מיליון לקבל התנגדותו על אותו
 בגין מנחם חירות, מנהיג בחזור ן*

לפ שלא חבריו, לחץ תחת שהסכים, —
 ממסע־מרפא — הפוליטיים מהחיים רוש

 היעדרו, בעת התפרצו, כי גילה בצרפת,
 אחרי רדיו. ומקלט שטיח העלימו לדירתו,

לי 750( המישטרה אומדן את שהכחיש
 למק- כי הסביר לירות, 75ל- ותיקנו רות)

 השתמש הוא סנטימנטלי, ערך לט־הרדיו
 החשש את הביע בגין המחתרת. בימי בו
גניבה. לשם בוצעה לא ההתפרצות כי

טול־כוס. ג׳נין, שכס, *
 הובא לכן, קודם שבועות כמה **

 בפני מק־ארתור כוכבים) (חמישה הגנרל
מח בשל הקפיטול, בגיבעת ועדת־חקירה

במילחמת״קוריאה. דליו
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