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העם
1 ונם העובדה

מדי על־ידי נאמרו לא השבוע של המלים
 ספרותי■ מבקר על־ידי נאמרו הן חייל. או נאי

 הזקן עמוד המבקר מלבין, בר דוב אמר
 לארץ, מעסים שבועות לפני שחזר השחור,

 ו־ .חזרתי : בפאריס שנתיים ששהה אחרי
 כל :בו אחד פגם אולם נפלא.״ בית מצאתי

מתלונן... הזה הבית מיושבי אחד
ל מגיע אינו שלנו שהציור ...מתלוננים

 אחרים עמים על נעלה פאריס.לא של רמתה
עו אנו אחד בדבר אולם ובספרות. בציור

ב :בעולם העמים שאר כל על כיום לים
 הנוער של החלוציים במעשים לסדום, פריצה

הארץ. רחבי בכל
חו לו אצלנו• מדברים אין כך על אולם

 או המיסיסיפי, בעמק׳ כזה הנדסי פלא ללו
 אגודות־לידידות מיני כל היו הוולגה, בעמק

 היו נואמים גדולות. מסיבות־פאר עורכות
כ אולם כף. מוחא היד. הציבור מתלהבים,

 אגודת-ידידות אין לסדום, פריצה רק שזה
נס. על המפעל את שתעלה

 חיים המוסיקה לא הספרות, לא הציור, לא
ה לחויה שותפים הם ואם הארץ, חיי את

 .היה בתל־אביב, להתלונן במקום גדולה׳
לסדום״. לרדת להם כדאי

 העובדה אולם שדה־הקרב על והנצחון הזר
 היתד. הארצישראלית המציאות של 1 מספר
ת באה הדחיפה כל הלחץ, כל : זאת תמיד

 חלוצים של וממעשיהם מלבם מלמטה, מיד
 הסוגים מכל המנהיגים אלמוניים. וחיילים

הפ ;ביותר הטוב במקרה הזרם, עם נסחפו
ביותר. הרע במקרה ריעו,

 אותה, לזכור כדאי שהיה אמת זאת היתד,
רג את פשסה הישראלית כשמדיניות־החוץ

התק ידיה. את פשטה ומדיניות־האוצר ליה
 בערה, היא בקריות. בוערת אינה הגדולה ווה

 נידחים חופים על ובאילת, בעין־גדי השבוע,
סוף. וים המלח ים של

מדיניות
מאד עקום אך

 ישראל עתוני על השבוע ירד כבר אבל
ה והמדיניות הציונות הממשלה. ומשרדי

נרג מיברקים גדולה. מסלה נחלו ישראלית
העמו בראש שפורסמו סופרי־חוץ, של שים
להו להסביר, לנתח, גיסו הראשונים, דים
מסקנות. ציא

ה הקונגרס ? זו איומה מפלה היתה מה
ב המגנה החלסד, להחלים ניגש אמריקאי
 בברית־המועצות. האנטישמיות את חריפות

משרד־החוץ לחץ תחת האחרון, ברגע אולם

 נצחון להיות היד. יכול מסוים כרגע פיהוק
 להתפרש היה יכול אחר ברגע גיהוק מהדהד.
 בפי נקרא, זה לכל מדכאת־רוחות. כמפלה

 ציונית״. ״מדיניות־חוץ והעתונים, הנואמים
שרת. משד, היד, לה האחראי

ה על והניהוקים הפיהוקים כל כשנמאסו
 הממשלה את וגירש קם הארצישראלי, נוער

ההק מן הציבור את בזאת סטר הבריטית,
 של הגופניות הריאקציות לכל ברטט שבה

הבריטיים. הג׳נטלמנים
 נדמה עתה שנים. מחמש פחות עברו מאז

 שלם. סבוב עשתה הישראלית המדיניות כי
 מקום בה תוססים שוב והגיהוקים הפיהוקים

השתנה. מוצאם מקום רק מרכזי.
 מדיניות־ למהות שניה מאלפת דוגמה

מי על־ידי השבוע ניתנה הישראלית החוץ
 העמים לחבר המחלקה מנהל קומאי, כאל

 לבריטניה, נסע קומאי במשרד־החוץ. הבריטי
נו עתה חשובות״. פוליטיות שיחות .לנהל

 אופי זה היה אלה. שיחות של אופין מה דע
במינו. מיוחד

ל בשעתו נסעה ישראלית משלחת־קניות
 שלא או בכוונה טראקסורים. לקנות קניה,

הברי הרשויות אל מלפנות נמנעה בכוונה
 עסקיה את ניהלה המושבה, של טיות
 עיקמו נעלבו, הבריטים המעונינים. עם ישר
האף. את

משרד־ של לכוח־הסבל מעל היה זה דבר

הגשמים(כרגיל) בסימן עמד תשי״ג פזרים
 ה־ על דיבר המבקר נידחים. חופים

ה על גם לדבר היה יכול הוא אך אמנים.
 קיים היה אשר המצב חזר הנה כי מדינאים.

במ עוסקים הקטנים האנשים :בארץ מאז
ב עוסקים הגדולים האנשים גדולים, עשים

קטנים. מעשים
 במלוא הפועלת ההיסטורית, מכונת־הזיוף

מנ של דמותם את כיום מגבירה התנופה,
 על לזקוף יש כאילו להוכיח מבקשת היגים.

השלים גירוש המדינה, הקמח אח חשבונם

 החלטה רק קיבל הקונגרס, נסוג האמריקאי,
רדי את גם האנטישמיות עם ביחד שכרכה

הסובייטיים. המיעוטים שאר פת
יז מלנקוב גאורגי כי להניח היה קשה

 יסבול שסטאלין או הידיעה, לשמע דעזע
 היה, להזדעזע צריך שהיה מי שינה. מנדודי
הישראלי. האזרח דוקא,

 עקבו שלם דור משך לגיהוק. חזרה
 כל אחרי ארצישראליים ועתוגאים מדינאים

בריטי. חבר־פרלמנט של גיהוק וכל פיהוק

 יש ללונדון. בהול באופן נזעק קומאי החוץ.
נו מדיני נצחון על יודיע מעם שעוד להניח

התישר. העקום האף : סף

ד׳ד השלישית הדרך
גאוטמא, סידהארטא נולד שנה 2516 לפני

ה הודו־ בארץ בנרס, ליו המלכים לאחד בן
 העולם חיי כל על יוותר שהוא ניצאו נביאים

שיהיה או גדול, דתי מורה ויהפוך הזה

(״ה בודהא העולם. את ויכבוש גדול מלך
 הוא הראשונה. בדרך בחר הנאור״) איש
שהת זו — הממוצעת״ ״הדרך דת את יצר

 גם וליסורי־הגוף ת לרדיסת־ד,תענוגו נגדה
יחו.

 . מולדתו, בארץ התנוונה בודהא של דתו
 כמה אך לגבולותיה. בחוץ רק חיה נשארה
בי בהודו, היות נשארו בודהאיות תכונות

 הממוצעת״ ״הדרך את לחפש הנטיה ניהן
האמרי־ לרדיפת־התענוגות המתנגדה זו —

הנשפים(פחורו
 ולא״ הודים הסובייטים. וליסורי־הגוף קאית

 לשון- השלישי״, ״הכוח על חלמו הודים
 נועדה הודו השלום. את שתבטיח המאזניים

מנהיגתו. לשמש
 הפת בודהא מעריצי בין ענק. של לכו
 בן־ דוד גם היה החי ההודי היעוד ואוהדי
 .אייההזדהות״ של בתקופת־הזוהר נוריון.

ש גדול, אסיאתי גוש של ברעיון השתעשע
 כי להגיד אפשר חבריו. בין תימנה ישראל
 היתד, שידו לענק, ישראל דמתה ההם בימים
בג רגלו האמריקאי, משלם־המסים בכיס
בהודו• ולבו הדוויה, רוסיה לות

ה את הרוסים הוציאו האחרונה בשנה
 יותר מפוקפק נעשה היד של מקומה רגל.

החזי הלב, את ההוזים ארזו השבוע ויותר.
לקריה. בתודה אותו רו

ץ י כ ת. שנ או ס  אירע הסמל־ המעשר, כ
 האנגלי, השמאל איש בוואן, אניירן כשהרצה

 רבה־ הרצאה כוח־שלישי, על ר,וא גם החולם
 יעו־ את להודים הזכיר הוא בהודו. חשיבות

להגשימו. כדי מוחשיים מעשים ורש דם,
 מפתיעה תשובה לו ניתנה יום באותו עוד

 האיש נהרו, דוהארלאל : הקובע איש מפי
 בין השלישי, הכסא את לו יעדו שחסידיו
ואייק. סטאלין


