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העבר אד מסעות
וינ יעקב (מאת המנורה על הקרב

 עמודים) 254 ישראל, דפוס הוצאת של,
 שזורים סיפורים, ארבעה של מחרוזת הוא
 של המפואר העבר החוט: משותף. חוט על
 הבלתי־ וההתנגשות בארצו, ישראל עם

ההוזה. לבין בינו פוסקת
ה על העבר פועל וסיפור סיפור בכל

מב או מסויים׳ עתיק חפץ באמצעות הוזה
 הספור גיבור עוסק למשל, כך, קדום. נה

 כסף, טבעת אחרי בחיפושים מצדה בשבי
 קצין על־ידי בוגדת עבריה לנערה שניתנה

 ממנה ונגזלה מצדה על המצור בעת רומי
ה בן־יאיר. אלעזר של הקנאים ידי על

 ההמונית ההתאבדות מן נצלה עצמה נערה
 על־ידי נשלחה כאשר מצדה, מגיני של

 הוטמנה אשר הטבעת, את לחפש אלעזר
ונפלה ושבה — ההר במורד קנאים על־ידי

הרומי. ידידה לידי
 כל מצד מוזר ביחס נתקל הטבעת מחפש
 בבת• גם נתקל הוא אולם אותו. הסובבים

 הנושאת קדומה, בוגדת אותה של דמותה
 עיקובו הימנית. ידה על עתיקה כסף טבעת
בל בחיבה המצטיינת הטבעת, בעלת אחרי

 צוק אל ובואו בלונדיים, לגברים רגילה תי
 המבצר, לנפילת 2000ה־ השנה ביום מצדה

 פיסגת־הסיום אל כולו הסיפור את מעלים
הדרמטית.
 אבשלום, יסודי' השני, הסיפור במרכז
 סטודנט של המוזרות השקפותיו עומדות

 במרכז המתנוססת יד־אבשלום, על ירושלמי
 פרופסור למורהו, בניגוד יהושפט. עמק

 עמק את פיין שלמה הסטודנט רואה אליאם,
 הבן מרד נצחי. מרד של כמרכזו יהושפט

הזקנים. נגד הצעירים מרד אביו. נגד
מטש והמציאות הדמיון בין הגבולות

 על־ידי פיין מותקף כאשר לגמרי, טשים
 יד־ בקירבת טיולו בעת ערבית, כנופיה

 נומי. ואחייניתו, הפרופסור בחברת אבשלום,
ב יד־אבשלום, בתוך עצמו את מוצא הוא

 המלא הארכיון מרוכז בו נסתר, אולם
 דוו של השלום ואהבת המתינות פשעי של

אב של שלדו יושב זה במקום המלך.
 החל — הדורות כל יהודי את לדון שלום

 בקרבנות וכלה השם קידוש על במתים
בארץ. העברי היישוב של מדיניות־ההבלגה

השלי הסיפור והמטרוניטא. עקיבא
 מעביר־ סביב נשזר השחור, הצבוע שי,

 כבארה, בצות בין המתמשך העתיק המים
 זה במקום נקבר האגדה לפי בשומרון. אשר

 את רצח אשר קיסריה, מושל רופוס׳ טיניוס
 עקיבא רבי עם בו בגדה שזו לאחר אשתו,
 למורדים נשק לקניית תכשיטיה את ותרמה

 רופוס הפך זה מעשהו על כעונש היהודים.
 שחורים צבועים וצאצאיו, שחור, לצבוע

 עד קבורתו מקום על שומרים הם, אף
הזה. היום

 איש עמיהוד, הוא הצבוע מקרבנות אחד
ה הצבוע השפעת הביתרית. שוני ח!זת

 מושבע. אלימות לחובב אותו הופכת שחור
 בחוף מעפילים בהעלאת מסתפק הוא אין

 תחנת את לפוצץ מתעקש אלא טנטורה,
 כן, על יתר במקום. הבריטית הראדאר

 נוער בחוגי דבקה מתפשטת, מחלת־האלימות
נרחבים.

ב והמורכב הארוך בנימין. מנורת
המנורה על הקרב ספק, ללא הוא, סיפורים

מוס מודד שאמס, מיכאל של רשימותיו —
ב בלאטרון, המעצר במחנה שנרשמו מך׳

הכלא. קדחת השפעת
 במציאות אותותיה את נתנה הקדחת
 עבודתו בעת שאמס, נקלע אליה המוזרה,
 האנגלי הרופא בונאבנטורה, הכומר בטבריה.

 המנהיג יאזדי, הפרסי המושל רוברטסון,
המתבו השומרוני, הכהן המוסלמי, הדתי
עצמו ושאמם חרמונה הלאומנית לילי, ללת

 בית־המק־ מנורת את מחפשים אלה כל —
 בדרכים הגיעה מרומא, נעלמה אשר דש,

 יהודי מורד לידי נפלה לארץ, עקלקלות
 במאה בטבריה ממלכה שהקים בנימין, בשם

אי־שם. ונקברה לספירה׳ השביעית
 כדי למנורה זקוקים היהודים המחפשים

 ועל בכלל הארץ על זכותם את להוכיח
 בתככים, נעזרים הלא־יהודים בסרט. הגלילי

 המוטסת, הדיביזיה של וחיילים צוי־מאסר
זו. היסטורית הוכחה למנוע כדי

 נבראה, ולא היתה לא המנורה פרשת
 מצדה, שבויית של הכסף טבעת כמו ממש

 אשר הלבן, האולם או השחור, הצבוע או
 פוגע זה אין אולם יד־אבשלום. בפנים

 ובאווירה הסיפורים בקסם נימה כמלוא אף
 בדיוק וזהו — אותם האופפת המיוחדת

ויינשל. נתכוון אליו הדבר

תקוה נחה הנוער את המלוות הזה״ ״העולם שריה שר סינורו

מלבסים
 שר קיי דני את כזמנו ששמעתי **

הנפלאה, קופנהאגן הנפלא השיר את
 הוא סוף־סוף מתלוצץ. שהוא בטוח הייתי

 היא שקופנהאגן אומר הוא ואם ליצן, רק
 בדיחה איזו בטח זאת בעולם, הנפלאה העיר

 ס.א.ם., חברת במטוס כשאני עכשיו, טובה.
מש לשורת הרחוק למזרח אותנו המסיע
 שירו את לאשי יכול אני אקזוטיים, חקים

 היא קופנהאגן גמור: בבטחון קיי דני של
ליצן. אינני ואני נפלאה. עיר באמת

 וקו־ באירופה, ערים בהרבה כבר ביקרתי
 מרכז בה יש שבהן. היפה היא פנהאגן
 של מדוייק כמעט העתק שהוא מסחרי,

 כת־ עשרות כאן מרצדות בלילה ברודוזיי.
טלג וזרחן׳ בניאון מוארות בות־פירסומת

 קירות על באורות מופיעות החדשות רמות
וצ גדושה ברחובות והתנועה בניני־הענק,

 העיר את שעושה מה אולם מאוד. פופה
שלה. החתיכות אלה במיוחד, יפה

 להכיר הזדמנות לנו היתר. לא בארץ
ה הדנית החתיכה אפילו דניות. חתיכות

 אצלנו להיות יכולה ברחוב ביותר רגילה
ה יצאו ממש ממלבס לחברה יופי. מלכת

 בלבביות, מחייכת כזאת אחת כל עיניים.
 איתך, בשיחה ונכנסת מאוד חברותית והיא

 חוץ שפתך. את מבינה אינה אם אפילו
חופ אהבה הוא כאן הנפוץ המושג מזה

במלבם. כמו בדיוק שזה להגיד אי־אפשר שית.
★ ★ ★ כתבו שהדגים מה

 קצר סיור אחרי לקופנהאגן נענו
 הולנד של ערי־השדה בין ונדודים בוינה | 1

מס ימים לבלות התגעגענו פשוט וצרפת.
 אותנו קיבל התעופה בשדה גדולה. בעיר פר

 כתבו ועתונאים. צלמים של שלם גדוד
 שהתחלנו בעתונים, כאלה רשימות עלינו
שמ רק הם שגעון־גדלות. של סימנים לקבל

הספיק. וזה ,2:1 רוסיה נגד שיצאנו עו
המקו היהודים עם היא מקום בכל הצרה

 לו נותנים ולא עליך מתנפלים אלה מיים.
 כך כל יהיו לא בדניה שלפחות חשבנו לזוז.

 הראשון בערב כבר טעינו. יהודים. הרבה
 וכל המקומי, הכוח למועדון אותנו סחבו
ציונית. קבלת־פנים לנו ערכו הקהילה אנשי

המקו היהודים רוצים כזאת מסיבה בכל
 ונעשה המוראל את להם נעלה שאנחנו מיים

 צריכים אנחנו מקום שבכל כך מצב־רוח.
 גמור בשקט היה אפשר שעה. לפחות לשיר

זמ קבוצת פתח־תקוה מהפועל לעשות
ראשון. מקום יקחו בטח הם בזמר״ה רים.

 על מישחק־מיבחן. ערכנו היום למחרת
 מפני בעתונים כתבו לא הזה המישחק
 התיצבה מולנו גדולה. די היתה שהבושה

 של נוער קבוצות משש המורכבת קבוצה
השחק .2:0 הפסדנו .20 גיל עד קופנהאגן,

 יעקב היו בקבוצתנו שהתעלו היחידים נים
רזניק. ונח השוער, ויסוקר

 המיש־ שאחרי ביום העתונים את קיבלנו
 כאן, הלומד מהארץ, טוב חבר לי יש חק.

 מוטב עלינו. שנכתב מה לי תרגם והוא
 על צהלו פשוט הדנים זה. על אכתוב שלא

ש בטוחים היו לכן קודם עלינו. נצחונם
 את בקלות ינצחו הישראלי הגביע מחזיקי
שלהם. הנוער נבחרת

סונים היו בולם★ ★ ★
 ש־ אמרנו נכון, יותר יומיים. חנו *
 מהעולם נסיון כבר היה לחברה נחנו. ^

 על הנצחון אחרי בוינה, כשהיינו הגדול.
לאו גיבור היה מאיתנו אחד כשכל וואקר,

 בשם גדול לקבארט אותנו לקחו ממש, מי
והת כמעט ממחנה־יהודה החברה קזנובה.

ערו בחורות אליהם יצאו כשפתאום עלסו,
ב התכנית כל במשך אז ישבו הם מות.
 אלינו באות היו הן ״אם פעורים. פיות

 כסף,״ הון עושות היו הן למחנה־יהודה,
רצבי. זכריה הציע

 של הענקי לאיצטדיון עלינו יומיים אחרי
 זאת העיר. נבחרת נגד לשחק כדי קופנהאגן,

 משחקים משחקניה שבעה מאד. חזקה קבוצה
 את ניצחו חודש ולפני הדנית, בנבחרת
חובבים. הם אגב, .5:2ו־ 3:1 סופיה נבחרת
 חשבנו שלהם השמות את כששמענו רק

 ניל־ בשם שניים שם היו משתגעים. שאנחנו
 ננסון, פיטרסון, והשאר הנדרסון אחד סון,

 האיצי סונים. כמה ועוד לורנסון סרנסון,
 10 בו שהיו למרות ריק, כמעט היה טדיון

 מחבבים מאד שהם הרגשנו צופים. אלפים
״קדימה צעקו הם הזמן שכל מפני אותנו,

ואהבה
 נגד שיחקנו כאילו נאצר!״ בוז ישראל!
הם. נבחרתם נגד ולא המצרית הנבחרת

בקבו להם יש עזרו. לא הקריאות אבל
 הוא לספורט. פרופסור שהוא אחד צה

 במשחקי מאוד ומצטיין מקצועו, לפי רופא
 לא בכדורגל גם ושחיה. טניס כדורסל,

וטרח. 34 בו רק הוא כלום. לו חסר
 זה במשחק שספגנו השערים ארבעת כל

 הקיצוני הבקיע 11ה־ בדקה טפשיים. היו
 כך אחר דקות ושלוש שערנו, את שלהם
לש היה אפשר התוצאה. את רצבי השוזה

 שוב המישחק. סוף עד זו תוצאה על מור
 כל הצליח רזניק ורזניק. ויסוקר הצטיינו

 נבדל, למצב הדנים חלוצי את להכניס הזמן
מהם. צחק הקהל וכל

 .35וה־ 31ה־ בדקות ספגנו שערים שני
ש לציין רק ראוי .60ה־ בדקה הרביעי את

 הנצחון למרות מאד. חד־צדדי היה השופט
 להפועל להחזיר קופנהאגן החליטה עלינו
ה את יביאו גם שהם ייתכן בארץ. ביקור

הזדמ לכם תהיה ואז עמם, שלהם חברות
דניות. זה מה ללמוד נות

★ ★ ★
כאוטוכום נחשים

ויסוקר בטח היו ר בסי! מסכנים כי
 ם.א.ס. התעופה חברת קאופמן. ובועז 1 1

ב הפועל של הסיור את כאמור אירגנה
 שני שהיו התברר הרחוק. ובמזרח אירופה

 את לסיור הביאו ולכן נוספים׳ מקומות
קאופמן. של החברה ואת ויסוקר של אשתו

בסי קנאתם את במעט לא עוררו החברה
 לא והם בדניה. החפשית האהבה על פוריהם

 ניסה שבהולנד מפני כלום, להשיב יכלו
 הולנדית, חתיכה עם פגישה לקבוע מישהו

 והאמא האבא עם לפגישה באה והיא
שלה.

 של אשתו של שנוכחותה אומרים החברה
 ש־ לכך הישיר הגורם היא ויסוקר יעקב
 הקבוצה, לכוכב פתאום הפך זה שוער

 הציעו פעם ושלא אירופה לכל הגיע ששמעו
לקנותו. זרות קבוצות

 את הבחורים מרגישים הנשים בנוכחות
 כשהיינו למשל, כך, במקצת. כבולים עצמם

 לקבוצה הפסדנו שם מסדאן, לחזור צריכים
 של במרחק שבהולנד, גלן לעיר צרפתית,

 ורמקול מיקרופון לנו היה קילומטר, 400
 דברים שאם הוכיחו המלבסים במכונית.

 תכנית הרי טוב, כך כל יודעים אינם אחרים
 נחום מצויין. לערוך מסוגלים הם רדיו

 תכנית ערך המיקרופון, את לקח סטלמך
סגל. מולא היה בה הראשי שהכוכב

 לא כמספר הזאת בנסיעה התגלה סגל
הבדי את בדיוק מזכירות ובדיחותיו קטן׳
 כל לשדר התחיל הוא גלזר. שייע של חות
 כמעט והחברה מפולפלים שידורים מיני

ה את הפסיק הוא שלפתע עד התפקעו,
 יושבות שבאוטו נזכר הוא יש? מה שידור•

 הבינו לא והן — לנשים הכוונה — הנחשים
שלו. ההומור סוג את

 כאן התגלה ממנו חזק פחות לא מספר
בש היא הנסיעה שכל טוען צ׳יריק צ׳יריק.

ב שיחק שלא מכיוון ונופש, קייטנה בילו
 רק אלה לו, שמפריע מה אחד. מישחק אף

 כל את לו המירידות באוטובוסים, הנסיעות
 צ׳י־ המנוחה. בשעות צובר שהוא המשקל

 בדרך לארץ. חוזר היה ולא כמעט זה ריק
 בית־החרושת ליד עברנו לבלגיה מהולנד

סבוך. יער ליד מקום, בקרבת וחנינו נ. פ.
 הארוכה, מהנסיעה להתאוורר קצת ירדנו

 לקבל כדי שנעצרנו אמרו לצ׳יריק אבל
 צ׳יריק היער. בתוך הנמצא במזנון אוכל
 תוך אל לרוץ התחיל שהוא רעב כך כל היה

להמ ורצו להתאוורר גמרו החברה היער.
 הקטן שצ׳יריק התברר אבל בדרך, שיך

 זמן ועבר ביער, אותו לחפש התחילו חסר.
אותו. שמצאו עד רב

 במלבס שלו לחברה לשלוח נוהג צ׳יריק
 כנראה בו. מבקר שהוא מקום מכל גלויה
 איתו, נסעה לא שהיא אותה הרגיז שזה

 מצויירת עליה גלויה, קיבל הוא אחד וביום
 עליה: כתבה היא בתל־אביב. דיזנגוף כיכר
 במקומות מבקרת אני גם תשוויץ. ״אל

 לחשוב. מה צ׳יריק יודע לא מאז יפים.״
★ ★ ★

בדיר שעדודיה
ו חנ נ עד לסינגפור. מתקרבים ^

ה כ £ גרוע. כך כל לא הוא שלנו המאזן \

חופשית
 ויחס בשניים׳ ניצחנו מישחקים ששה מתוך

 כבר החברה נורא. לא הוא גם השערים
 כן פי על אף פצוע• וסטלמך מאד עייפים

 לשפר נצליח הרחוק שבמזרח מקווים אנו
ישראל. של הצ׳מפיונים של הרושם את קצת

 היא המסע על המעיבה היחידה העב
 החודש בסוף מאיתנו. שלושה של חזרתם

חלדי סטלמך, לישראל לחזור צריכים הזה

פן. רו אג  שוער זכה זה בכינוי ה
 ויסוקר, יעקב פתח־תקוה, הפועל

 שמבצעיו אחרי הדנית, בעתונות
 נראה הוא רבה. התפעלות עוררו

מסו כדור באגרופו הודף בתמונה
המצ חלוצה של לראשו מעל כן,

קונדברג. קנוד קופנהגן, של טיין

קט שערוריה איזו שתיווצר ונראה ורזניק,
ש דורש המשלחת, ראש הלר, מנחם נה.

 המישחק אחרי מיד שלושתם את לו יחזירו
 לא לכדורגל ההתאחדות אולם צרפת. נגד

 איזה שיהיה וייתכן מזה׳ מתלהבת כל־כך
 להמשיך אי־אפשר בלעדיהם כי קטן. פנצ׳ר
בשום־אופן. זה במסע


