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)10 מעמוד (המשך
 מק-לאללנד, רוזתל הצלה, לעניני רוזבלט

בספרד. נספח כיום
ל לישיבה ישיבה בין טס אחרת פעם

 יהוד עם בתחנת־רכבת התראה אוסטריה,
 גמר עם מיד נסע יקר, חומר בידיו שהחזיק
 לארץ הגיע לשדר,־התעופה, חזרה השיחה
 שעות שמונה כעבור הופיע לילה, בחצות
חדש. בחומר משוריין הירושלמי, באולם
בחש במטוסים. התנהלה העבודה כל לא

 הרצליה, ים בחוף תמיר נפגש לילה כת
 לו שסיפר בראנה יואל עם מבתים, רחוק

שנש לפני רב זמן הסגרתו, על האמת את
נת כך מסגיריו. ביד מכשיר והפך בר

הדרמ הפרשות אחת הראשונה בפעם גלתה
 היהודית, ההיסטוריה של ביותר תיות
 רבות: שנים החוקרים את תעסיק שעוד

 אייכמן אדולף של הנוראה הצעת־החליפין
שרת. על־ידי השואה והשתקת
 השתי־וערב מחקירות פחות לא זאת,

 המלאכה היתד, הגדולים, הסיכום ונאומי
החי קסטנר: משפטי פרשת של האמיתית

 של ברחובות־הבוץ קלח׳ יוצאי אחרי פוש
 בשלוש העדים מציאת נידחות, מעברות
להט מסובכים טכסיסים המצאת יבשות,

 הירפה שלא וההאזנה הבילוש מנגנון עיית
 רק נתגלה זה מכל קט. לרגע אף מתמיר

 החלק עורךהדין של הופעתו — זעיר חלק
ב ששלף המאופק, הקול בעל והמהוקצע,

 כבנין- שהפיל מיסמך מתיקו המכריע רגע
בוטח־בעצמו. עד של עדותו את קלפים
 היה יכול בידו, האינפורמציה חרב עם
 נגדית, בחקירה עד אחרי עד לגמור תמיר

וב באמנות בפר חרבו את התוקע כמטאדור
ש הדרמתי, הנואם המכריע. ברגע דייקנות

 רק היה המשפט, בסיום טענותיו את סיכם
 זה כך איש־המודיעין. של האחרון הגילגול

 זה וכך הדרך, בראשית קולק במשפט היה
 בן־גוריון, עמוס של הגדול במשפטו היה

★ ★ ★הקרוב. בעבר שנסתיים
החדשים הלוחמים

 להי־ אוהבים גיג׳י מערכות **;הלי
1  אנשי־ מסויימים: מסוגים באנשים לחם 3

 ל- קורבן בנקל הנופלים מבולבלים, מחתרת
 הרואים אנשי־מפלגות, מנגנון־החושך; תככי

 אך בכנסת, יפים בנאומים תפקידם עיקר את
המנ את לפרנס כדי פעולה לשתף נאלצים
 בהם; התלויים והכלכליים המפלגתיים גנונים

ה ובלתי־מעשיים, יוצאי־דופן במתקני־עולם
לאחרית־הימים. מופשטות ;תוכניות מחברים

ב בארץ שהתגבש לוחמים, של הטיפוס
 היו בעיניהם. חן מצא לא האחרונות׳ שנים
 בארץ שגדלו אנשים חדשים: אנשים אלה

 היודעים חסרודאשליות, במעשיות והצטיינו
מע פעילות עם מוצקה השקפת־עולם לשלב
המנה קבוצת ביד היה לא יומיומית. שית
 הזוכה המתנדב בפני להתגונן מכשיר לים

 המגיע העתונאי בפני ההגון, האזרח להוקרת
הרו הפרקליט בפני הרחבים, ההמונים אל
בית־משפט. של אמונו את כש

 הכוחות היו באנגליה, זה בל קרה אילו
ה מאחריות חלק להטיל מנסים השליטים

ל משתדלים החדשים, הכוחות על ממלכה
 לעיצוב משותף מדיני בהרכב אותם שלב
החו אפשרי. הדבר אין בארץ המדינה. דרך
לש מכדי מדי יותר נוקשים השליטים גים
 אמצעי־־ההתגוננות גם דרכיהם. את נות

 במבחן לעמוד כדי מדי, שיגרתיים שלהם
החדש.

 דרכי־התגו־ של המוזרה התופעה מכאן
ב שימוש בין שיטה ללא המתנדנדות ננות,

ה במערכת הפצצות מסוג גסה, אלימות
ב פרועים מסעי־השמצה לבין הזה, עולם
ב השבוע הצטלבו אלה הגבות גבלס. נוסח

 ה־ עליית תופעות: של מבולבלת ערבוביה
מס הויכוח המחתרת, מן כורחו בעל ש.ב.
 תמיר, לדעת (שבוצע, קסטנר לרצח ביב

פר גילוי ממנגנוני־החושך), אחד על־ידי
 שפעלו שונים, בטאונים של האמיתי צופם

 שטיינברג קסטנר, משפטי בהסוואה. כה עד
 לאובדן־ רבה במידה גרמו בן־גוריון ועמוס
זה. עצות

 לרשום היה יכול עצמו שתמיר למרות
לזכו אויביו של זו מהידרדרות נכבד חלק
 אמר משביעות־רצון. עדיין רחוק היה תו,

 יותר הרבה הוא ״המשטר השבוע: הוא,
 רואים כבר אנו לעין. שנראה מכפי חלש
•או שלו. הראשונים ההתפוררות סימני את
 מקוטעות מערכות מאליו. יפול לא הוא לם
אז אומץ־לב הפגנת או גילויי־שחיתות של
 אותו. ימגרו לא בלבד הן אך חשובות, רחי

 ולבססה המערכה, את לרכז השלב הגיע
בהנ מגובשת, פוליטית השקפת־עולם על

חדשים.״ כוחות של הגתם

ספרים״*'״״
מקור

ארוך שהוא קצר
קמ זב (ערךישראל סיפורי מבחר

 הוא עמודים) 316 שרברק, יוסף הוצאת חי,
כו סופרים, 19 של סיפוריהם מבחר בעצם

ב וכלה עמון בש״י החל ישראליים, לם
 מייצגים הסיפורים עצמו. קמחי, דב עורך,
הסוריאלי מן הספרות, סוגי כל את כמעט

עוס הבריא־עממי, להומור ועד המסובך זם
 החל הישראליים, הנושאים בכל כמעט קים

קוקטיילים. במיזוג וכלה גלויות במיזוג
 ל וראשונה בראש נקלע זה ספר הפותח

ה סיפורו — ועינם עידו של החלום אווירת
 ושמה סהרורית אשה עמון. ש״י של גדול

 מבקרת מוזרה, יהודית לעדה בת גמולה,
 גינת, ד״ר המדע איש של בחדרו בלילות

 ומאפשרת המסתורית בשפתה אתו משוחחת
ב המנונים וספר דקדוק ספר להוציא לו

 כאשר רק מתחוללת הטראגדיה זו. שפה
גי ושאר גמזו, גמולה, של בעלה מגלים

 מתחילים כולם שמות אשר הספר, בורי
הליליים. הביקורים דבר את גימל, באות

 מלא עמון, סיפורי שאר ככל הסיפור,
 לפענח המתעצל הקורא אולם סמלים. וגדוש
 גם ועינם מעידו ליהנות יכול אלה סמלים
זאת. לעשות מבלי

 הם יותר פשוטים הנפלא. השגעון
 וגלגולים ברש אשר מאת התחיה הסיפור

 במלכה עוסק הראשון בורלא. יהודה מאת
 המנסה במקצת, מטורפת יפהפיה, אשר, —

ול אשתו לבין לשעבר ארוסה בין להפריד
 מצליחה היא אין כאשר מקומה. את רשת

 על־ בעייתה את פותרת הריהי זאת, לעשות
אחת. למשפחה צאצאיהם מיזוג ידי

 לקוח, בורלא, של סיפורו השני, הסיפור
בנ גיבורו, המזרחית. היהדות מחיי כמובן,

 למקצוע, ממקצוע מתגלגל אלפנדרי, ימין
 מוצא הוא כי עד המופרז, מיושרו כתוצאה

סוסים. צמו הגדולה: לאהבתו הנושא את
 מיוצגת העתיקה הישראלית ההיסטוריה

 משה של בשבת, סוסו על על־ידי בקובץ,
 אבויה, בן אלישע הסוס: על הרוכב שמיר.
שנו לאחר ישראל, בדת מרד אשר התנא

 הטובים המעשים ועושי הצדיקים כי כח
ההיס התנהגותם. על גמול לכל זוכים אינם

 בהאם, ביטוי מוצאת יותר החדשה טוריה
 טלפו־ של סיפורה — בר־יוסף יהושע של

 גופת ליד הניצבת וצנומה, זקנה ניסטית
 שיותר מבלי הבריטים, על־ידי שנהרג בנה
ההרוג. אם היא כי כולו לעולם להראות לה

 אינו ההומור גם סיבה. עד מפטיש
 (גשם מגד אהרן הסיפורים. בקובץ חסר

 פטיש מהלומות הקורא על ממטיר נדבות)
 הערבה איש דמות את בציירו מצחיקות,
שו בגשם במונית, הנתקע בובלה, הגברתן,

 בחברת באר־שבע, — תל־אביב בכביש טף,
בר חנוך בירח־הדבש. וזוג רכרוכית זמרת

 הומור שופע טוויטל) מיסטר עם (הסכם טוב
 עולה בין מוזר חוזה על בספרו קודר,

 אוהב ישראלי מורה לבין קמצן אמריקאי
 בד) של בגליל (מעשה תמוז בנימין בצע.

עלי את ברקמו בסיכות הקורא את מדגדג
 נמנע אשר התמים, הברנש כץ, פסח לות

 ואשר אביו שם על הקרוי ברחוב מלגור
 תריסים מאחורי לאשתו, שיריו את מדקלם

מוגפים.
 במבחר למצוא אפשר אלה כל על נוסף
 עולים של פולקלור פרקי ישראל סיפורי
 וסיפור אוהל) מילא מאת רביעי, (בן חדשים

 אבי) (מיתות עמיחי יהודה של סוריאליסטי
פע עשרות האמת לעולם שעבר אדם על

 הקטעים אחד באמת. לשם שהגיע עד מים,
ב ״כשמת זה: סיפור של ביותר המובנים

 רגיל מת. באמת אם אלוהים ידע לא אמת,
 כמה קם. לא הפעם אבל לתחיה, שיקום היה

 לב. התקפת בו היתד, כן לפני שבועות
 מי? את מתקיף מי לב. התקפת אומרים

 או הלב, את הגוף או הגוף, את הלב האם
 שניהם?״ את העולם מתקיף אולי

— הכל למצוא אפשר זה בספר לסיכום:
 שבסיפורי הקצר אמיתי. קצר לסיפור פרט

 עמודים ארבעה פני על משתרע זה קובץ
 שלושים גוזל שבהם הגדול ואילו גדולים,
ומעלה. עמודים

הכרכים בין
ויער סופרי□

 ברית- ממשלת החליטה לאחרונה
 לי- לסופר לנין פרס את להעניק המועצות

 היער שספרו, מפני ורק אך ליאונוב, אוניד
 השמדת נגד נמרצת תעמולה מנהל הרוסי,

 כך על הגיב רוסיה. ברחבי הפזורים היערות
 קרוקודיל: הסובייטי, הסאטירי השבועון

. . . הספרות״ את רואים אין יערות ״מרוב


