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המילה ככרית פרם ושמעץ סוניה והורים כן־גוריון סנדק
בדיוק? ממתי אבל כן, יהודי?

אנשים
מצביא על מצוד
 הישראלי, ד,אויר חיל של החדש מפקדו

 במשך הפך וייצמן, עזר אלוף־משנה
 בפירט לאגדה הישראלי ד,אויר בחיל שירותו

או המסופריס הסיפורים רוב הטייסים. של
 במציאות: אירעו מספריהם, נשבעים דותיו,
 במטה הוראה יצאה למשל, הימים, באחד

לישי יופיעו לא המטה שקציני האויר חיל
 מכונית אלא הפרטיות במכוניותיהם בות
 בדלק. לחסוך כדי כולם, את תסיע אחת

 זה, הסדר לפי שכונסה הראשונה, לישיבה
 זמן במשך לו המתינו וייצמן. עזר הופיע לא

 לישיבת, עזר הופיע לבסוף ורק ארוך,
 ביקורו בעת . . . חמור על רכוב כשהוא

 ביקרו בהולנד, כן־צכי יצחק הנשיא של
 פראנק אנה של בביתה גם ורעיתו הנשיא

 את מרכזים היו שם ובכיכר באמסטרדם,
 משם ההריגה. למחנות למשלוח היהודים

 היהודי, לבית־הכנסת ורעיתו הנשיא הלכו
 יושב כשהנשיא השבת בתפילת השתתפו

 למעלה. בעזרת־נשים יושבת ורעיתו למטה
 לזכר יזכור בתפילת החזן כשהחל אולם

 רחל הנשיא רעית לחשה הקדושים, נשמות
 יכולה אינה כי למלוזתה כך*כי ינאית
 מוכרחה היא וכי הרוגים, על עוד לשמוע
באמ התפילה את עזבה היא החוצה. לצאת

 הולנדית לחוד, אותה הוביל ונהגה צע׳
 ויצאה מגפיים הנשיא רעית נעלה שם קטנה.
 ילדים מתקהלים כשמסביבה הבוצי, לשדה
 הולנד את הנשיא פמליית כשעזבה רבים.

 לה הגישו ממנה, להיפרד החוד, בעלי באו
 . . . חווה באותה שצולמו צילומים כשי
 הצייר של תמונתו סביב שקמה הסערה מאז

 נזהר העשור, בתערוכת זריצקי יוסף
 הממשלה, ראש משרד מנהל קללק, טדי

 ביקר כאשר אמנות. בענייני דעות מלהביע
 על דעתו מה נשאל באילת, השבוע קולק

 השיב: הבתים, באחד החלונות תפאורות
 משתלם!״ לא זה אמנות, על לדבר ״חדלתי

 התפנה דיין משה הסטודנט . . .
 עליו: החביב לעיסוקו חזר מלימודיו, השבוע
 ניסה כאשר פרטיות. ארכיאולוגיות חפירות

התקב בתל־אביב, תל־קסילה ליד לחפור דיין
במלאכ והפריעוהו הסביבה ילדי סביבו צו

 היו בדיבורים לגרשם נסיונותיו כל תו.
 היזמה את האיסטרטג לקח לבסוף לשוא.
 אבנים יידוי בעזרת הילדים את סילק בידיו,

או היה השבוע של הפיקנטי הסיפור . . .
 פייצל המלך לשעבר, עיראק שליט דות

 המלך כשלמד קציניו. בידי שנרצח השני,
 אין בשם ספר חיבר הוא באנגליה, פייצל

 הספר ג׳ודו. ללוחמת מדריך — להתגונן
 העיראקי. בצבא חובה לימוד כספר הונהג
 ללמוד שכח הצעיר שהמלך כנראה אולם

תכנו. את בעצמו

★ ★ ★

הכל על שאלות
 הסופר אל שבוע לפני פנה עתונאי צלם

 הטלפון, באמצעות עננון יוסף שמואל
 יובל לכבוד לצלמו רשות מהסופר ביקש

 עגנון: לו ענה הצלם להפתעת שלו. 70ה־
להפ שבוע.״ בעוד רק אפשרי יהיה ״זה

 דחה מדוע עגנון הסביר הצלם של צרותיו
 תשעה לפני ימים תשעה הצילום: מועד את

 להופיע רוצה ואינו זקן ׳ מגדל הוא באב
. זקן עם בתמונה .  אצל ביקרה כאשר .

 גליה למרחב כתבת ענין באותו עמון
 בטה, כדרכו הסופר אותה כיבד ירדני,

 טוב משהו לי ״יש נזכר: רגע כעבור אולם
לארון, ניגש הוא צעירות• לגבירות במיוחד

 שוקולד מצופים בוופלים גליה את כיבד
 שראיין כשן, רפאל מעריב לסופר . . .

 מייעץ ״אני עמון: גילה יובלו, לרגל אותו
ד פרופסור הרצאות את לשמוע רי  ר

. גדול״ מבקר הוא ספרי, על קורצוויל . . 
 ביקרה מארצות־הברית רבנים של משלחת
 רחמים יצחק הראשי הרב אצל השבוע

 חודת־דעתו את לשמוע קיוו הרבנים ניטים.
 שחשש הרב, אולם שונות, בבעיות הרב של
 נוח לו יהיה שלא שאלות בפניו יעמידו כי

 הוא מיוחד. בטכסיס נקט עליהן; להשיב
 החל בחדרו, ונשותיהם הרבנים את הושיב
 האישיים. פרטיו על מהם אחד כל לשאול

הרב את לשאול החל הרבנים עם כשסיים
 נותר לא שאלותיו את וכשסיים ניות,
. . לשאלות זמן למשלחת עוד  המסיבה .

 בבית- השבוע נערכה המדינה של החברתית
 הביא שם בפתח־תקוה, בילינסון החולים

 את פרם שמעון הבטחון משרד מנהל
 אבינו. אברהם של בבריתו נחמיה בנו

 הממשלה ראש שימש בו הטקס, לאחר
 המוהל: לו העיר כסנדק, כן־גוריץ דויד
 הוא עכשיו בן־גוריון, אדון רואה, ״אתה

 זו הזדמנות על גם ויתר לא ביג׳י יהודי.״
 יהודי היה ״הוא למוהל: השיב דתי, לויכוח

 ההלכה.״ ולפי לידתו משעת מקודם, כבר
 יהודי היה ״הוא המוהל: כך על השיב

 ברית־ לטקס . . . ערלה״ עם יהודי אבל
 שלישו שם על שנקרא בנו, של המילה
 הגיע ארגום, נחמיה ביג׳י, של המנות

 אגב, מצרפת. שהחזירו מהמטוס ישר פרס
יש רכשה מדוע בהלצה סיפרו השבוע

 ש־ ווטור, הצרפתי מפציץ־הקרב את ראל
 רצה פרס ברכישתו: רב חלק היה לפרס

פירו תיטור השם כי — שמו את להנציח
. פרם — בצרפתית שו .  חגיגי טקס .

 יוסף בברית־המועצות ישראל שגריר החמיץ
 מתוך בחופשה בישראל ששהה אבידר,

 נכדו, הולדת בשמחת נוכח להיות תקודד.
 לפני יומיים אולם רמה• בתו של בנה

 לרגל למוסקבה לחזור אבידר נאלץ הברית
 ימימה המספרת רעיתו, ואילו המצב,

השמחה. את לחוג נשארה צ׳רנוכיץ׳,
^ ^

מאומה לא על מהומה
 בין השבוע פרץ וקולני גלוי סכםוך

 מבקרו לבין ידי', יוסף הקאמרי שחקן
 גמזו, חיים הד״ר הארץ של האמנותי

ברית־ בטקס נוכחים היו ששניהם בעת

 משרד מנהל של בנו פרס, נחמיה של המילה
 כשיוסף פרץ הסכסוך פרס. שמעון הבטחון

 על מתמרמרת גמזו של אשתו את שמע
 הבכורה הצגת לאחר שבמסיבה העובדה,

 גם הדיבור רשות ניתנה ג׳ונס הקיסר של
 ביג׳י של אמונו איש יעקוכסון, ליוסף

 הקאמרי. של הציבורי הועד מראשי ואחד
 הוויכוח סערת ותוך בדבריה, התערב ידין

 הופעות את שיבח כי גמזו את האשים
 ש־ משום רק בישראל הצרפתי התיאטרון

 יש־ לידידות האגודה יושב־ראש הוא גמזו
 על שתק לא גמזו מפא״י. של ראל־צרפת

הש האורחים של התערבותם ורק זו, הערה
 בעתיד כי יתכן . . . המהומה את תיקה

 רכי־ על יותר לומר יהיד, אי־אפשר הקרוב
הול ״לא שהן אברך מידה של לויותיה

 לאסוף אולי תצטרך מירד, כי ברגל.״ כות
הנ שרשיון אחרי בהליכה, רכילויותיד. את

 בית־ על־ידי על־תנאי נשלל שלה היגה
 שפגעה שאחרי בזה, הואשמה מירד, המשפט.

 לאחר מכוניתה את עצרה לא בהולכת־רגל
 לא ואף לפצועה עזרה הגישה לא התאונה,
 אלוף . . . למשטרה התאונה על הודיעה
שמ הצנחן ישראל, של החופשית הצניחה

 בעת השבוע והתעלף כמעט צחור, עון
 היתה: שכותרתה בעתון־ערב, ידיעה שקרא

ת מאיר ״האלוף י ״ וש צניחה ביצע ע
״ . . . ר  שהוא בטוח ״הייתי שמעון: סיפר ב

 רק חופשית, בצניחה שלי השיא את שבר
 שבר שהוא לי התברר שניה קריאה אחרי
 שחקנית הנדל, נחמה . . . רגל״
 בהסרטת עבודתה את שסיימה •רוק בצל

 מחזרים. הרבה בקרוב תאכזב האש, עמוד
 של לאקורדיאוניסט להינשא עומדת היא
 דומה אכזבה . . . אורג יוסף ירוק בצל

 לנערותיו. ארקין (״ג׳וקי״) יעקב הנחיל
בקבי מסתובב כשהוא לאחרונה נראה הוא
 אביעזר. ברוריה השחקנית עם עות

 להחליף הקבוע ממנהגו סטה מדוע לשאלה
 עייפים.״ ״הגיבורים ג׳וקי: השיב נערות,

 אחר. פנטומימאי כך כל הצליח לא . . .
 ה־ הזמר על־ידי שהושמעו סיפורים לפי

 עתה השוהה פולד, ליאו יהודי־אמריקאי
 ק. שי הפנטומימאי עתר, נמצא בארץ,

 קשה. במצב לארצות־הברית, שהיגר אופיר,
 יכולתו כל את שייקר, מיצה כבר לדבריו

ונז עבודה מחוסר פשוט והוא בפנטומימה
 אוהד יחם מגלה אינו פולד לתמיכה. קק

 את עזב האחרון שזה אחרי לשייקה, ביותר
צברה. בניו־יורק שלו הלילה מועדון

אמנותי
הקלעים מאחזרי

אוויר מיזוג ע□ אהל
 ההסתדרות של הכלכלית החסות

 שהנהלת אחרי אהל, תיאטרון מעל הוסרה
ה הקיצבה על לוזתר הסכימה התיאטרון

ש חד־פעמית הענקה תמורת הסתדרותית
 מעתה באולם, אתיר מיזוג להתקנת תוקדש

עצ ורעיונית כלכלית במסגרת אהל יפעל
 הכושל, התיאטרון את שיציל מה מאית,
 שני . . . כלכלי מחורבן מנהליו, לדעת

 לתעדת הוגשו נוספים מקוריים מחזות
 לא אך הקאמרי, 'התיאטרון של הרפרטואר

 יוסי של כנורו להקראה: כנראה יתקבלו
 מאת הבא ר ועני וראש טביב, מרדכי מאת

הבי חשובים ומחזאים סופרים אלוני. ניסים
 המקרא, לערבי התנגדותם את לאחרונה עו

 הקאמרי שהנהלת כופר זהו כי במענה
 מזלזלת היא בה המקורית, למחזאות משלמת

 אמנו- לרמה מגיעה היא אין כי טענה תוך
 ני גם טוענים אלה סופרים נאותה. תית

 להציג ומתכונן הקאמרי מציג שעה באותה
 פסלה הבינלאומית שהביקורת מחזות בעתיד
 דוחים מצידם, הקאמרי, אנשי לחלוטין. אותם
. בחריפות זו טענה .  מפיזמוני שנים .

ב סמבטיון, תיאטרון של תוכניתו  אל ר ז
הפולי תכנם בגלל ישראל בקול נפסלו הקיר,

 (״בהרים שמר נעמי של מדינת־נדמה־לי טי:
 באויר / צדפים רק ומצאו / נחושת כרו
 כספים זרעו בשדות / חרושת בנו
 זראי: ויוחנן דידי מאת מדינה תיבת ואת

 שכבה / החוץ שרת כי פעם ״גילינו
 הזמינו ואז / חום, עם חולה חולים בבית

 משרד מנהל את / — חרוץ רופא לה
 של החרוץ כשלונו . . . הבטחון״

 של מיוחדת לישיבה נושא שימש הבכור
 טדי את אליה שהזמינה הכספים, וועדת
 אחרי הפרשה. את להסביר כדי קולק

 כי הצולעת הסברתו על חזר שקולק
 בארצות־הברית״ וויסגאל מר של ״ידידיו

 העברת הוועדה אישרה הגרעון, את יכסו
 שרשמית העשור, לתקציב נוספים כספים

 בלבד לירות מליון שני על עתה עלה
המ להקת תערוך בתורכיה סיור . . .

 ־בי־ושלים, העברית האוניברסיטה של חול
 אצ׳יק התיאטרון מטעם לשם שהוזמנה
ה משרד בהמלצת מאיסטנבול, האווה

 שמדיירם רקדנים, 31 בלהקה הישראלי. חוץ
 ;דירים פזמונים . . . כרמון יונתן הוא

 זיאי, וריקה יוחנן ישמיעו במינם ומיוחדים
 במרתף בקרוב שתפתח הבלעדית בתוכניתם

 שהזוג לפגי התיאטרון, מועדון של היין
באי גדול הופעות לסיור יצא הפופולארי

. רופה . תי של הראשונה הופעתו .
ב תתקיים מחדש, המוקם לי־לה־מ, אטרון

התוכ במרכז בראשון־לציון. שבועיים עוד
 אהרוני, חנה הזמרת תעמוד החדשה נית

 גור, כמיכאל אמנים יופיעו יחד כשעמד,
 . . • גחלילית המתופפים ולהקת סביר צדוק
ליש לזרום ימשיך זרים אמניס זרם
 הארי המפורסם הקאליפסו זמר אחרי ראל.

 חודשיים בעוד לישראל שיבוא בלפונטה,
 אמרגנים מספר מתכוננים הופעות, לשלוש
 והזמר החצוצרה מנגן את גם לארץ להביא

 איב הצרפתי הזמר ואת ארמסטרונג לואי
 האופרה זמרת שגם יתכן כן כמו מונטאן.

 מאריה השערוריות מחוללת המפורסמת,
הקרובים. בחודשים לישראל תבוא קאלאס,

 ישתפר לא ההבטחות, תקויימנה אמנם אם
 כי המקומיים. והאמנים התיאטרונים מצב

 יוסיפו המפורסמים שהשמות לוודאי קרוב
הישראלי. הקהל את למשוך

השסע פסיון*
ן שלפניו אחד מוסד בארץ ״יש :כן־גוריון דויד הממשלה ראש •

העתונים.״ עורכי — שיתפרסמו מבלי דברים לספר אפשר
! סיכות־מזכרת המוכרים הנערים על טבת, (״סבי") שבתאי העתונאי •

; גדול.״ הון אוספים היו וגפרורים, נפט מוכרים היו ״אילו תערוכת־העשור: בשטח
 ; עמון: ש״י של ליובלו מאמר לכתוב שהתבקש אחרי סדן, דב הסופר •
לכתוב.״ רוצה איני ושקר לכתוב, אי־אפשר עמון על האמת ״את
 ! באילת המקומית .המועצה ראש שסגן אחרי פרת, עמנואל העתונאי •

ישע.״ חסרת נשארה אילת ״מועצת התפטר: שפי, (״ישע״) ישעיהו
: :ימבור יוסף מפ״ם מטעם תל־אביב עירית מועצת חבר •

וענבים.״ עגבניות חרקים, חול, של תערובת הוא בישראל ״פיקניק
 ! שרת משה הוא מילוא ״יוסף ינאי: מאיר זוטא תיאטרון שחקן •

הקאמרי.״ התיאטרון של
י על־ ונמצאו נגנבו שאפניו מירושלים, וחצי, תשע בן ענדא, יורם הילד •

! כמים / האפניים לי נגנבו / יומיים ״לפני למשטרה: תודה במכתב המשטרה, ידי
 ■ יכולתי לא / ואינם נעלמו האפניים / תפילותי כל היו לשוא / דמעותי נשפכו

 ! הסתובבתי ברחוב / האבידה על להודיע / למשטרה הלכתי אבי עם / למצאם.
 ; המשטרה / ההפתעה רבה מה אולם / וקדרה יגון מלאה כשישותי / מטרה ללא
מצאה.״ האבידה את
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