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מורלה רובקס
אומנות כיצירת מטעוצכים המפטיב לחגים המתנה

מכתבים
סנסציוניים גילויים

 ב״דף שהופיעו, לידיעה מתייחס אני
 כי: סופר פה )2083 הזה (העולם תשקיף״

 אידיש״ מדברים ראש־הממשלה -בלישכת
 מיז־ אלי המדיני ■שהיועץ על־מבת בעיקר

 מספר עוד לכם לספק ברצוני יבין. לא רחי,
 ללא (וזאת זו בתה סנסציזניים גילויים

תשלום):
אנג לעיתים לדבר גהג ז״ל כי.ג׳י 0
 יבינו שאחרים למנוע כדי פולה, עם לית

שקספיר. שפת ׳סודות
ב לשרבב נהג ז״ל אשכול לוי 9י

 על־מנת באידיש פנינים ממשלתו דיוני
יבינו• לא הספרדים שהשרים

 דיניץ עם לדבר הרבתה גולדה 9
 לא -זר הסיסמה לפי בסיסית עיברית

זאת.״ יבין
ומ במשרד־החיוץ דיבר אבן אבא 9

 שאיש על־מנת ואנגלית, עברית לו חיצה
מדובר. במה יבין לא

חדרה אייזנברג, משה

;תיקווה יש
 בין שנערכה השתיה תמרות על סיפורכם

 אהרון העיתונאי לבין שילנסקי דב ח״כ
 תיקווה בליבי הפיח ),2090 הזה (העולם בכר

מ התייאשתי כמעט שכבר אחרי חדשה,
במדינה. והימין השמאל בין היחסים עתיד

חב כל את להשקות :הפיתיון זה אולי
 שהם לפני חריפים במשקאות הכנסת רי

ית־ ואז המליאה, באולם לדיונים נכנסים

שילנסקי ח״כ
שמתווכחים לפני לשתות

 אינם ביניהם הדיעות שחילוקי להם ברר
 זה לדעתי נראים. שהם כפי נוראים כה

בכנסת. הנאומים רמת את לשפר גם עשוי
גבעתיים לובטקין, אשר

אידיאולוגיה במקום גרםולוגיח
שפעי נכון לא יידע: שהציפור חשוב

 לניצחון שהביאה היא הקיפוצים של לותם
 האחרונות. בבחירות בהסתדרות המערך

 יכולים אינם בשומן שהתמלאו קיבוצניקים
 מחברי ורבים אני לפועלים. דוגמה להוות
 לכנסת, לד״ש או לליכוד קולותינו את נתנו

ש אלה ישלטו לא שבהסתדרדת ורצינו
 בכל שלא כדי ככה, פשוט בכנסת, שולטים

 ליכוד־ הקואליציה אנשי ישלטו מקום
 או רצו ככה בי זאת עשינו לא דתיים.
 כי זאת עשינו הקיבוצים, אנשי אירגנו

 לא מאמינים אנו אין אנו. רצינו כך
 ברע בחרנו אבל למערך, ולא לליכוד

 אז — הליכוד של הממשלה במיעוטו:
היהו תב עשו כך המערך. של ההסתדרות

כך. שעשו וטוב דים,
 היום של שהקיבוצים כולם שיידעו כדאי
 סוד זה אין לעם. דוגמה מלהוות רחוקים
השכירים לפועלים הקיבוצים של שהיחס

הוא הקיבוצים של במיפעלים העובדים
 גרוע. יותר ואפילו תעשיינים, של יחס

 על מגבוה מביטים דהיום הקיבוצניקים
 ומתנהגים בקיבוצים, העובדים הפועלים

 מהעיירות הפועלים בעוד כאריסטוקראטים,
פלביים. של יחס מקבלים

 זרמים, הבדלי ללא היום, של הקיבוצים
מה עמך עם חלילה להתערבב רוצים לא

 אי־שיתוף על־ידי זאת ומונעים עיירות,
 שרוצה צעיר זהות. במיסגרות־לימודים

 הרבה צריך אינו לקיבוץ להצטרף היום
ה היחידה האידיאולוגיה כי אידיאולוגיה,

 פחות ולשלם טוב לחיות היא בקיבוץ יום
 בגופו בריא להיות צריך הוא — מיסים

ולעבוד.
 טסט לעמר צריך הוא זאת לעומת
 צריך לקיבוץ להתקבל כדי גרפולוגי.

 גרפולוג. של האו״קיי את לקבל היום
 אלא אידיאולוגיה, לא אמת. אבל עצוב,

גרפולוגיה.
הרצליה כר־מנחם, יורס

1רעג?}6 האלו,
 המקשר חוט הריהו בסיפרות מוטיב

 קובי של המוטיב וזהו הסיפור, לאורך
 שיבי חיים הקורא התייחס שאליו ניב

 הנכבד, שיבי מר ובכן, ).2085 תזה (העולם
 מהווים כיום שהפרענקים הרואות עיניו

 עיניך המזל לרוע אך במדינה, הדוב את
 המוטיבים מצב את רואות אינן הרואות

לאשורו.
 בה והיושבים ישראל מדינת בסיפור

 המרכזי, המטיב את הפרענקים מהווים
הרוב. הם

 פעם שמדי בירושלים, אדם לו יושב
 מוקף עצמו את ומוצא למילואים, גם מגיח

 גם ומה שבה׳ המרכזיים במוטיבים באמת
 דריהו סטירי. טור ובעל הוא שעיתונאי

 האמת על לדווח היא שמחובתו מרגיש
 הזא, בדרכו עיניו, שרואות העובדתית

 כותב, הוא שבו העיתון גם כמובן וכמוהו
 שקיבלה המודה השדכנית את מציג אשר
 — אשכנזי שם בחיים, טוב אהד דבר

״הללויה״.
 (אינני נכבד מוטיב לך, לומר לי הרשה

מש אתר, מוטיבים של זרם לאיזה יודע
 הפרענקים, למוטיב שמשתייך ;שכמי תייר)
 אותו ומעריך במוטיבי מאד גאה הנני

לפאז״מאד. עד
 האמת את רואות שאינן עיניך ואם
 ניב (וקובי האובייקטיביות לשורות מבעד

 אותך ומטעות אובייקטיבי) לדעתי הוא
 עצמך מרגיש והנך הסובייקטיביות, לביית
ערבים. ושונא מתחזה דפוק,
 היא כי לקבל, תמיד קשה האמת את
 או מוטיב, •להחליף כדאי אולי אז אמית.

 מה הוא זה מוטיב לא ני העיניים. את
מהבוץ. אותנו שיוציא

ץ מ נתניה שור, א

הכוח; מאיפה
אד שמחה ששר־האוצר לב שמתם האם

 ובכל מהארץ, לחודש קרוב כבר נעדר ליד
 והמשק האוצר ענייני כל ממשיכים זאת

ן כרגיל להתנהל
חודש, של חופשה לשר מגיעה בהחלט

כשיח בממשלה. כהונה חודשי שני אחרי
ב כוח שיאסוף אחרי הביתה, ארליך זור

להחליט הכוח ודאי לו יהיה אמריקה,

2091 הזה העולם8


