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יום־הולדתה. את המורחבת חבשוש

 כילדת־ גדלה היא אלה כל בגלל
 ובאהבה. בשפע מוקפת תפנוקים.

 עצבות' של קו בה היה זאת למרות
 ובודדה שלוות־נפשה את שכירסם

בני־האדם. משאר
 לצבא שהתגייסה אחרי ימים חודש

 ארוכה תקופה אחרי רק התמוטטה. —
 לעבוד החלה היא לאיתנה. שבה

 38 במשך כך התמוטטה, ושוב כפקידה
 האושר רגעי היו מעטים חייה. שנות
והמשברים. הבדידות ימי ורבים

 באמבטיה החליקה 38 בת כשהיתה
 שכבה שלם יום במשך בראשה. ונפגעה

 נמצאה בערב למחרת באמבטיה. לבד
מתה.

 האהבה, חג באב, בט״ו מתה יונה
 לחולל יוצאות בנות״ישראל היו שבו

בני־זוג. להן ולמצוא בכרמים
 עליה כתבה יונה. את כאבה חבצלת

 כשהלכתי אז ״בכיתי בהתמסרות:
 שלי. דודה את כשקברו לבית־הקברות,

 ומדוכאת ובודדה עניה כבר היתה היא
 אותה וכשקברו נורא. היה זה מאוד.
 יפה והזדעזעתי. שלה הגוף את ראיתי
 וזה יונה. לה קראו האשה, היתה מאוד

 ללדת. רצתה שהיא שלה החלום היה
בכו עליה בכו צעקו סביבי אנשים

המישפחה וספר הדוד
שאת...״ יכולתי לא .מעודי

רצי מרחפת, אותה ראיתי ואני עליה
גופתה." מעל כזאת נית

 מישפחה כל כי לומר כמוכן, אפשר,
 ממתיקותם וגם האסונות מן גם טועמת

 את להקהות כדי אין בכך החיים. של
חבשוש. מישפחת של גורלה עוקץ

 הטרגדיה פגעה דייקנית בשיטתיות
 דורה אל שהגיעה עד ודור. דור בכל
 של אביה חבשוש, לחיים חבצלת. של

 עזירי. לבית יהודית ולאמה, חבצלת,
ושלו בנות ארבע ילדים, שיבעה נולדו

בנים. שה
 חבשוש חיים עסק 1956 שנת עד

 והיצוא היבוא חברת בעסקי־המישפחה.
 וגם עולם, חבקה חבשוש סלימאן של

 בארץ חבשוש בני הגיעה. לישראל
 היה חבשוש חיים ותבלינים. קפה ייבאו
 של והאמידים הנכבדים מעסקניה אחד

החברה.
 מיבצע לפני שנה חצי ,1956 בשנת

 שימעון כיסופים בגיזרת נהרג קדש,
 כמו הוא, גם חבצלת. של אחיה חבשוש,

שירים. כתב אחריו, אחותו
 מלאי״רגש: בוסר שירי ,20 בן נער
 שובי/צלצול שובי אני. זועק ״אליה
הצלול/מתפשט צחוקה כסף ענבלי

שחד סופר
י רווחים גרף מי

 חפשני/אליה — ומפתה לועג במרחב,
מת הראיני!/הנני! מראיך איך? זועק:

אילן." סנסני בין קולה נגן
 חלף/ קיץ גם האביב/ ״חלף או:
מת שערנו אל קרתו/ בכפור חורף

 שדות, שממו אפף/ קפאון ביתנו דפק/
ולבי."

 את אביו נטש מותו אחרי מייד
 מנכסיה, ירדה לא המישפחה עסקיו.

הבית. על השתלטה קודרת רוח אבל

 של ״מותה
* ,,החבצלת 5?

 הייתי כבר ילדה שהייתי ך■
וב בבית, לסדר אוהבת תמיד

 שלום אבי פני מקדימה הייתי שבת
 בבוקר סידר מי תנחש אותו ושואלת
 אומר היה והוא לתפילה הולך כשהוא

 את.״ ואומר רואה והיה סידר? מי
ו קפדנית הייתי ״כי חבצלת. כותבת
 היום מחוץ־לארץ יבוא אחי אם חשבתי
 חברות ולפני והילדים אשתו עם דווקא

 היה והכל שכבה אמא עם התביישתי
 והכל מתקלף היה כבר הסיד וגם הפוך
מוזנח." נראה

 בת חבצלת היתה שימעון כשנהרג
 נולדה היא ימים. וחמישה שנים שש

 מיש־ בני בפי כונתה .1950 במרס 30ב־
הי בבית־הספר למדה ״צלת". פחתה
 המלך שלמה שברחוב לבנות סודי

 לימור שנות שתי אחרי בתל־אביב.
 מישמר־העמק. לקיבוץ עברה בתיכון

ובניהם. אשתו ציון, אחיה, התגורר שם
 שוב בקיבוץ חודשים תישעה אחרי

 לאילת, עברה היא בחוסר־מנוחה. חשה
 אחר־כך שנה חצי איילת. אחותה אל

נט בבית־צבי, למדה לתל־אביב. שבה
מז בעבודות ועבדה לימודיה את שה

דמנות.
 אהבה שדה, פינחס את הכירה אז
 פירסמה מיכתבים, אלף לו כתבה אותו,

 עבדה כאשר בהתמסרות מהם 21
בדואר. כפקידת״מיון

 הספר פירסום בין הפרידו שנים 11
 שנים באותן חבצלת. של מותה לבין
 אושפזה נפשיים, משברים סבלה היא

 אחרים, אהבה אברבנאל, בבית־חולים
שכחה: לא כתבה, נעזבה,
 השמש/ בנטות עוזבים רעי ״כל
 הופכים הנותרים/ האדמה וכנוע

ביתי" יש להם פניהם,
 הדבר אולי זה לאהוב, ״אבל או:
 הוא ביותר וקרוב ביותר/ הקרוב

 פעם לא להיות נעשה ולאהוב, המוות/
מוות." עד מוכה

 מגדלים צומחים שלי ״בסביבה או:
לילה." בן קברים שלי בסביבה יום/ בן

 או כוהנת אותה/ אני ״רואה וגם.
 מעודי יכולה/ אינני בעבר/ משוררת/

החבצלת." של מותה שאת/ יכולתי לא
 כמו ילדים. ללא ערירית. מתה. והיא
 אל אליהן, שייכת יונה. כמו לולוה,

בט שמותן העתיקות, חבשוש בנות
ונפש. גוף וביסודי רגדיה
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 חלק כי לקוות יש אך האחר. המטוס
 אל לעבור יתפנה זה אדם מכוח מסויים

 כאמור, הזקוקות, האזרחיות התעשיות
שלהן. התפתחותן לצורך זו לתיגבורת

 הל- למען שגויים נוסך ימוק ך
י ב לצר המיוחדרת התאמתו הוא ^

חיל־האוויר. של המיבצעיים כים
 לאחרונה 'נשמע זה נימוק

 שהמטב״ל משום ופחות, פחות
 את עוד להסתיר היה יכול לא

 בעל אינו זה שעניין הערכתו,
מכרעת. כה חשיבות
 במטוס מדובר הכל, אחרי שהלא,

 בארצות־הב־ שתוכנן ללביא, חלופי
 הקרבי הנסיון מירב על בהתבסס רית

 את בחשבון והמביא בעולם, שנרכש
הפוטנ האוייב מטוסי של כושרם
 יש ברית־המועצות. של כלומר ציאלי,
האמרי המפתחים לרשות כי להניח
 החידושים על מידע יותר עומד קאיים

 מזה הסובייטיים במטוסים המוכנסים
הישרא המתכננים לרשות שעומד

 חיל• של המיוחד לנסיון אשר ליים.
 לעשות מיוחד קושי כל אין האוויר,
 התאמות שייבחר האמריקאי במטוס

 שישלם מי שיימצא ובלבד מסויימות,
זאת. עבור

 מזה נמוך יהיה המחיר מיקרה, בכל
לגמרי. חדש מטוס לפיתוח הדרוש
 של המיוחדות לתכונותיו אשר אך

 בעלי קצינים כי לציין יש הרי הלביא,
בהזדמ הביעו בחיל־האוויר רב נסיון
 מן מחלק הסתייגויות רבות נויות

 אינו כי וציינו שלו, המיבצעי האיפיון
 בשנות ראשון מקו מטוס להיות מיועד

 תפיסות לפי משוכלל מטוס אלא ,90ה־
.70ה־ שנות של

ש אם  זו, כביקורת ממש י
שו  שחיל־ הוא דבר של פירו
 יובל לא 90ה־ שנות של האוויר

זקוק ויהיה ב״לביא״ להסתפק

 יותר משוכלל אחר, למטוס
.90ה־ לשנות יותר ומותאם

 חיל־ ייאלץ כזה, דבר יקרה אם
ה מטוסי מיספר את לצמצם האוויר
האפש לו שתהיה כדי שירכוש, לביא

 המשוכלל המטוס את לרכוש רות
 ב־ עוד ידובר לא כזה במיקרה יותר.
 קטן במיספר אלא לביא, מטוסי 300

 משום יהיה, מטוס כל של ומחירו יותר,
יותר. גבוה כך,

 על הדיבורים שאת ברור מכאן
 של המיוחדת המיבצעית ההתאמה
 ולא רבה, בזהירות לבחון יש הלביא

 מדובר כאילו זה לעניין להיתפס
 מסיני. למשה בתורה

של המיבצטי האיפיוו ענייז

 מאז בנוי, היה מערבות־נשק
 השערות על מעט לא ומעולם,

 של לצידם הבאות ואמונות,
 ומידה לוגיים טכניים, שיקולים

 פילוסופיית־קרב, של מרובה
מובט תמיד אינה שתקפותה

חת.
האמרי החלופות באחת לבחירה

 רק לא מיידי. כלכלי יתרון יש קאיות
 ולהשקיע להוסיף צורך יהיה שלא

 אלא בפיתוח, דולארים של מיליארדים
יי המלווה בארצות״הברית, שרכישה

 שמוצע כפי ניכר, בהיקף מקומי צור
 ההוצאות צימצום תאפשר .לישראל,
 בארצות־הברית הרכישה המידיות.

 כל של מיידי תשלום מחייבת אינה
 לאורך מודרג תשלום אלא הסכום,
 בארץ ההוצאות גם הרכישה. תקופת

 יאפשר זה וכל יותר, קטנות יהיו
ש כפי תקציב״הביטחון, את לצמצם
ישראל. של הכלכלי המצב מן מתחייב
 מקום עוד יהיה לא לעתיד, אשר

 העצומות ההתחייבויות שמא לחששות
 אפשרות כל יחסלו הלביא לפרוייקט

 בחיל־האוויר הן אחרת, הצטיידות של
 במיסגרת גם אז, כי אחרים. בחילות והן

 ניתן יותר, מצומצם תקציב־ביטחון
 ההכרחיות בדרישות לעמוד יהיה

ההצטיידות. בתחום

ה כי דבר, של בסופו לציין, ש
מסו האווירית שהתעשיה עובדה

 למערכת־הביטחון להכתיב גלת
 בפרוייקט להסתבך כולה ולממשלה

 מכוחם נובעת אינה מפוקפק, כל־כך
המופרכים. נימוקיה של

 לכוח־ הפכה שהיא מכך נובע כוחה
 האדירים, מימדיה בגלל אדיר, לחץ
 את להדאיג חייב עצמו זה ודבר

עליה. הממונים
 שהוא כל שגורם יתכן לא

 כוח־ יצבור במערכת־הביטחון
לאנוס המסוגל כזה, אדיר לחץ

 החלטות לקבל הממשלה את
 הצר האינטרס את התואמות

 משיקולים התעלמות תוך שלו,
יותר. רחבים
ש  פרוייקט כי לקוות י

 מקום כל ואין יחוסל, ה״לביא״
 ישאר חיל־האוויר כי לחשוש

זאת. עקב מטוס ללא
 יהיה חייב זו החלטה עם בד״בבד אך

 כולה, הממשלה בסיוע שר־הביטחון,
 התעשיה במיבנה שינויים להנהיג

 כוחה את שיצמצמו שינויים האווירית,
 כה שעד העוצמה, את ממנה וישללו

 הממשלה על לכפות לה איפשרה
 עם אחד בקנה עולה שאינה עמדה

כולה. המדינה של טובתה

70ה־ שנות תפיסות לפי

תמרורים
תכשיטים
בקערית־אב!

 של 50ה־ יום־הולדתה ♦ נחוג
 בנד נעמת, מזכ״ל לובלסקי, מאשה

שש רבת־משתתפים, סיבת־הפתעה
 במתנות במיוחד התבלטו מביניהם ניים

 שימעון עימהם: שהביאו יום־ההולדת
 קערית־אבן ללובלסקי העניק פרס

 סוכריות לה לשים ירושלמית(״אפשר
 העניק קיסר וישראל תכשיטים״.) או
 עלייתם (על יונה שאי הספר את לה
ארצה). תימן יהודי של

ם1ק1נ1הק מ! הנסיון
 של 81 ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 התיאטרון מוותיקי קלצ׳קין, רפאל
 שהצטרף רוסיה, יליד קלצ׳קין, העברי.

 תקופת אחרי שנים 59 לפני להבימה
 במיקווה־ חקלאי קצרה(פועל חלוציות
 הקומקום, מייסדי בין גם היה ישראל),

 ,30ה־ שנות של הסאטירי התיאטרון
 השיר בחיבור עליו הקל שכנראה נסיון
 יום־ההולדת, במסיבת שהשמיע הקצר
 ״אולי עניינית: בבקשה הסתיים ואשר

 השמונה השנים פיתאום לי יתחלפו
לפנים.״ האחד בסוף,

יערן בז יערן
טר פ  וייץ, שרון ,71 בגיל ♦ נ
 שהיה ומי בארץ היערנים מראשוני

 הייעור. אגף ראש שנים עשרות במשך
 יוסף של בניו* משלושת אחד היה וייץ
 של בנו בעצמו שהיה האגדתי, וייץ

 למחדש ושנחשב ברוסיה, יערות סוחר
 נטיעתם את שתיכנן אחרי בארץ, היער

הארץ. ברחבי עצים מיליוני של

 המשימות איש
הסודיות

ה ,92 בגיל באנגליה, ♦ נפטר
 שהיה סטוקטון, הארולד לורד
 הא־ הטרום־לורדי, בשמו יותר ידוע
 שבע במשך שימש, עת מק־מילן, רולד
 ממשלת כראש ),1963־1957( שנים

 השמרנית. המיפלגה מטעם בריטניה
 מו״לים מישפחת צאצא מק־מילן,

 של לאור מהוצאה סקוטית(שהתעשרה
 בכינוי גם בשעתו זכה סיפרי־לימוד),

 את לנווט כושרו בזכות סופרמק,
 את החל מק־מילן לרצונו. הפרלמנט

סו למשימות זוטר(ושליח כשר דרכו
אפרי לצפון הפלישה תיאום כמו דיות,

ב הפרו־גרמניים) וישי כוחות עם קה
 מילחמת־ של צ׳רצ׳יל וינסטון ממשלת
 בכמה מכן לאחר שימש השניה, העולם

מ שעלה עד מינסטריאליות מישרות
 ראש־המפד לתפקיד שר־האוצר תפקיד
שלה.

 רענן הוא וייץ של הבכור בנו *
ההת מחלקת ראש שהיה מי וייץ,

בהתנג ושנודע בסוכנות יישבות
 בשטחים להתנחלויות־הסרק דותו

 יחיעם היה הצעיר בנו הכבושים.
 על פיקד עת ,1946ב־ שנפל וייץ,

 המערבי בגליל גשר־רכבת הריסת
הבריטי. השילטון נגד מרי במיבצע

הצטננות להקלת לילה שיקוי טמצין
 מהצטננות. לסובלים רגועה לילה שנת להעניק המיועד לילה שיקוי - נומצין
 שיעול, כוון הצטננות תופעות של רחב מיגוון ומרגיע משכך נומצין סירופ
ראש. וכאבי חוס נאף, גודש

 מדוייקת מגה לנטילת מדידה כוסית מצורפת נומצין אריזת נוסף-לכל חידוש
המרקחת. כתי בכל להשיג מירבית. בנוחות

נומצין אריזת בכל והמצוי הבריאות משרד ע״י שאושר כפי לצרכן בעלון לעיין נא

2575 הזה העולם


