
כחופשה פאזילת נסיבה
נשאר העולם מת, הארוס

אנשים
ל תן קו ח

 ספק ללא עמד השבוע ההתענינות במרכז
ס התנ״ך חתן מו ם. ע כ  ימים תוך ח

 אל והנחבא הצנוע הפינומן הפך ספורים
 בכבודו. רוצה 'הארץ שכל לאיש הכלים

 שמו. את ידע שלא איש כמעט היה לא
 מאורע את לנצל ידעו מסחריים מפעלים
מת לו העניקו פירסומת, לצרכי בחירתו

 באה שלהן הכותרת שגולת בשפע, נות
 לו העניקו אשר בונה, וסולל מההסתדרות

 מחדרו להוציאו כדי חדרים שני בת דירה
 של אביו כי נתגלה הזדמנות באותה הצר.
 בת דירה במותו לו הוריש הכם עמום

הס עמוס של שכניו אולם חדרים, שלושה
 משפחה גרה מקום בקרבת כי לו בירו

 שחזק נאה ולא בילדים מטופלת מרודה
ב חדרים שלושה בת בדירה יגור כמותו

 עמוס צר. תימק,בחדר משפחה שאותה עוד
 עבר משפחה, אותה לטובת דירתו על ויתר
 העתו־ של סיפורו . . . הצר במטבח לגור
שן, רפאל נאי  כאילו במעריב שכתב כ

 עמום גר בה השכונה חסד, שערי שכונת
 רבה מהומה עורר עוני, שכונת היא חכם,
 חסד שערי שכונה. אותה תושבי בקרב
 הישוב של העשירות השכונות כאחת ידועה
 ד״ר של תלמידיו • . . בירושלים הישן

ח ם נ כ  שהיה עמוס של אביו המנוח, ח
 נזכרו בירושלים, המזרחי בסמינר מורה

 זה להם ידוע היה עצמו עמום כי השבוע
 המנוח, אביו את מרגיזים היו כאשר מכבר.

 איזה יודעים הייתם ״לו תמיד: אומר היה
 אותי״ מרגיזים הייתם לא לי, יש חולה ילד

 בתנ״ד, הסופי המבחן שנערך בעת . . .
ק המשורר כי מה סיכוי והיה ח צ ו י לי  ש

 סופרים מספר הבטיחו התנ״ך, כחתן יוכתר
ץ דן בתוכם צעירים, ומשוררים מו א ־  כן

ם חיי ר, ו פ  שליו אם בוז יצעקו כי ח
 ישנים, מתוחים ביחסים הריב מקור יבחר.

 של הסופרים חוג לבין שליו בין השוררים
 למרחב: כתב החידון יום למחרת משא.
 הידוע שליו, יצחק נבחר התנ״ך חתן כסגן

ד . . . כמשורר בצבור ר רנ ם־ כ ד  מנ
ס, אנ ר ס־ הצרפתי המדינאי של בנו פ ד  מנ
ס, אנ ר  אצל השבוע ביקר בארץ, השוהה פ

ד הממשלה ראש ון. דוי רי ״נו  כשהסתיים כן
 את רואה הוא כיצד ברנרד נשאל הראיון

 ״בן־ הוא: השיב דה־גול. לעומת ביג׳י
 עלה שדה־גול בעוד גדול, אדם גוריון

 משונים.״ מקרים צירוף בגלל רק לגדולה
ל דה־גול של עליתו מאז כי. לציין כדאי

עצ מנדס־פראנס פייר נמצא בצרפת שלטון
 שוהה הוא כיום לצרפת. מחוץ בסיורים מו

 . . . העממית סין ממשלת כאורח בפקין
ת, הנסיכה ד י אז  של לשעבר ארוסתו פ

 נפגעה המנוח העיראקי השני פייצל המלך
 היתד, שאמה ארוסה, מרצח כזו במידה
 ממושכת לחופשה מאנגליה, לקחתה נאלצת

 עצביה להרגעת בצרפת, עזוב חוף־ים על
המתוחים.

★ ★ ★

ר פ ס מ ר ה סו א ה
 הוליבוד למפיקי כי לתאר׳ אמנם קשה

 ישראל משטרת דובר את להכיר העונג היה
 היא העובדה או/ם נאש. יעקב •רמ״ח

 באחד מופיע למים תקרב אל בסרט עובדה:
 המוצג עתונות, קצין הראשיים התפקידים

 שמו, ושלומיאל. כלא־יוצלח מגוחך באור
. נאש י. בסרט: מופיע שהוא כפי . .

 השבוע סיפר המקצועיות מהנאותיו אחת על
 למתמטיקה פרופסור דכוטינסקי, ערי

 ושונא שלום רודף ״אני בטכניון: גבוהה
 בנחת לשבת אוהב אני כי בכנות, מלחמה

ב ולעסוק הכרמל שעל הארנים בחורשת
 כמו הראשוניים המספרים של תכונותיהם

 מחלק אחר מספר שום שאין כאלה ,17
 ה־ בית גם עסק במספרים . . . אותם״
 לאחרונה שהתבשר אלמגור, דן חרוזת

 ישראל. בקול לשידור נאסר מפזמוניו אחד כי
 קשור שגורלו חייל על המספר הפזמון,

צב טפסים במספרי האישי, במספרו תמיד
תע בקטע מסיים מכוניות, ובמספרי איים

ו הבא: בנוסח בדרכים, לזהירות מולה
 על תחשבו אל / עוברים ברחוב כשאתם

 את לפסול החליט ישראל קול מספרים.״
 להקת בתכניות מושר שהוא למרות השיר,
 משונות דרכי־מלחמה . . . צפון פיקוד

 (״צ׳יק״) אריה מעריב עורך גילה ברעיונות
 לפני מעריב פירסם כאשר דיסנצ׳יק.

 גוויות של זוועה תמונות מספר שבועות
מ כמה התנגדו בעיראק, המרד מתקופת

 אולם אלו. תמונות לפירסום המערכת חברי
 בטענו: התמונות, פירסום בעד הכריע צ׳יק
 האנשים הם מי יראו כאלו תמונות ״רק

להשתלב״ השמית הפעולה רוצה שאיתם
. . לאח גילה במינה מיוחדת אדיקות .
 הרב ירושלים עירית מועצת חבר רונה

 אגודת־ נציג הרב כשיצא פורוש. משה
בירושלים, המריבה בבריכת לסייר ישראל

 זה בגן הירושלמי. בגן־החיות גם ביקר
 לבנים לילדים, קטנות בריכות שתי נמצאות
בבריכה, המתרחצים הילדים אולם ולבנות.

מקפי אינם שמונה, עד ארבע מגיל כולם
ה בבריכות. המינים הבדלי על לשמור דים
ירושלים שעירית על מחאתו את הביע רב

ה את ״להשחית מתירה
. . . עדין״ בגיל כבר מוסר
 אהל תיאטרון שהנהלת אחרי

שכירים, עובדים 17 פיטרה
שב הנהלה אותה הזמינה

מניה בתוכם שחקנים, עה
אב שחר, רפי הדוי,
ישי, ויעד דוד רהם
בתי לעבוד להם הציעה
שנה, במשך כמועמדים אטרון

בו. מלאה חברות לקראת
 להקליט עומדת עצמה ישי

 ובו נגן ארך תקליט בקרוב
 של יצירותיהם פרי בלדות,

 נושאי צעירים. משוררים
מהם: אחד מגוזנים. הבלדות
 וגוזיות שלדים של אהבתם

. .  הסכימה ירקוני יפה .
 משלחת עם לנסוע לבסוף

 משם לטורקיה. הסטודנטים
 לסיבוב לצאת יפה עומדת

בדרום־אפריקה, חדשיים של
להו לניו־יורק צאתה לפני
פולד. ליאו של במועדונו פעה

★ ★ ★
א פ רו ה ה : ס ד ה מ

איר בלתי־נעימה תקרית
ידין, ליוסף השבוע עה

 התיאטרון להנהלת שפנה
 להקציב בבקשה הקאמרי

לחודש, ל״י 15 לפחות לו
 של היומית התגלחת לצרכי
 של הצגה כל לפני ראשו

השי ההנהלה ג׳ונס. הקיסר
 בו פנה ויוסי בחיוב בה

 ליד קטן בבית־קפה במקום,
 שהיה לאדם נחמני, אולם

 ״סלח ואמר: ספר של עבודה בחלוק לבוש
 תגלחת בעד ממני תיקח כמה אדוני, לי

 של הפתעתו בחודש?״ פעם שלושים קבועה
 הספר: השיב כאשר מאוד גדולה היתד, יוסי

 בהדסה, רופא אני ספר. לא אני לי, ״סלח
 בקרוב יזדקק יוסי אגב, . . . ממול״ כאן

ב גם להשתתף עומד הוא נכרית• לפיאה
 יצחק של במקומו חגורה, בגלל הצגת

 ימים חודש בעוד לנסוע העומד שילה,
 השחקנית אשתו עם יחד לארצות־הברית

. גור אביבה .  שחקן טופול, חיים .
 בהדרגה. קאפיטליסט הופך ירוק, בצל להקת
 משמר קיבוץ את חבריו עם שעזב אחרי
שלו בת דירה טופול עתה לו בונה דוד,
לעו בתל־אביב. הה דב ברחוב חדרים שה
 למסורת״הלבוש נאמן טופול נשאר זאת מת

 ולבוש סנדלים נעול תמיד מופיע הקיבוצית,
ה הבנאים אחד התפלא קצרים. מכנסיים

 לרכוש שיכול כמוך, ״אדם ביתו: את בונה
 מכנסיים?״ זוג לקנות יכול לא כזאת, דירה

 ספורטאים מספר זכו גדול יותר לכבוד . . .
 ויעקב גלזר שייע ביניהם ישראלים,

ה באוסף מופיעות תמונותיהם חודורוב.
ב לקוניה מציעה עשור שסיגריית תמונות

 ששים האוסף שלה. הסיגריות קופסת תוך
 נאה ספורטאים באלבום זוכה אף תמונות,

עשור מעשני עבור במיוחד שהוכן מאד
 ב- עתה השוהה קישון, אפרים . . .

אר שובו את להקדים עומד ארצות־הברית,
 החדשה הבכורה בהצגת להשתתף כדי צה
 גם הבא. החודש בראשית ירוק, בצל של

קישון המשיך בארצות־הברית סיורו בעת
ה התכנית . . . ללהקה מערכונים לשלוח
סמב בתיאטרון החדשה ההצגה' של חדשה

של וניתוחים הגדרות בשפע גדושה טיון
מצי למשל, כך, בהצגה. העוסקים האנשים

 ״התחיל :זראי יוחנן את החכניה גה
 עוד התחיל מאז צעיר. בגיל מוסיקה לחבר

מרד את ;צעיר״ עוד הוא אבל חדל, לא
 סטני־ של הנאמן ״חניכם ו כן״זאב כי

 היא: חייו שסיסמת הרצל, ותיאודור סלבסקי
זאב ואת ;להצגה״ תבואו תרצו ״אם

 לאנגליה הגיע 1920 ״בשנת :כרלינסקי
 כשעמדו במה. כפועל ויק באולר והתקבל
 הסלט, הקומדיה את הקרשים על להעלות

 המועמדים אוליביה ולורנס ברלינסקי היו
 או־ לורנס ונבחר מאחר לתפקיד. היחידים
 את ברלינסקי הרגיש המלט לתפקיד ליבייה
 חנה השחקנית . . . ובצדק״ מקופח, עצמו

 והולך, קרב לידתה שמועד מרוךרכטר,
 ובבריכה. בים הרחצה על מוותרת אינה
ממ מיוחדת, בגיזרה בגד־ים לה הכינה היא

 תל־אביבים . . . החוף על להופיע שיכה
 לאן האחרונים בחדשים ודאי תמהו רבים
 תל־אביב של המקצועיים הגברים אחד נעלם

 לייזר, שוסטרמן. (״לייזר״) אליעזר
 את לאשר, נשא ידועה, תל־אביבית דמות

 עמה נסע הוא אמריקאי. טייס של אלמנתו
 לעבודה יגיסוהו ששם תקוה תוך להוליבוד,

 מהודר קפה לייזר פתח בינתים בסרטים.
 עדיין הוא המפורסם. ההוליבודי הסירו מול
הוליבוד. על־ידי גויס לא

השבוע פסיגן*
ר • ! סו פ רו פ רי ה קי ע ס נ טי כו י יותר תורם היה שטה בכלא נוסף ״ברן :ז׳
בג׳יש.״ צבאי ממושל המדינה לבטחון !

; בריחת בעתיד למנוע איך השאלה על בהשיבו נץ, יוסף הפיליטונאי •
מנקס.״ יוסף עם יחד אותם לכלוא ״יש פדאיון: ואנשי מסתננים |
; בעניני יעסוק שהש.ב. ״במקום :רימלט אלימלך ד״ר צ״ב ח״ב 9 !
 ; היהודיים הארץ תושבי על בשמירה עסוק הוא שצריך, במקום ושמירה בטחון !
לשיחותיהם.״ טלפונית ובהאזנה !
! הרי עצמו על גדולות לספר לו שיש שסבור ״סופר :עגנון ש״י הסופר • !
בשליחותו.״ כמועל הוא !
! הידיעה את בהכחישו אחת, בסירח שלושה צודת איש אחי-נעמי, אמנון 9 >
 ! סערה שעוררה לסופרים, בקללה שהעליבו על מגד אהרון הסופר בפני התנצל כי [
בסופר.״ פגעתי לא מעולם אולם מגד, באהרון שפגעתי ״יתכן בארץ: ;

; התנ״ך לימוד חובת על חוסיין, ראשד הערכי הישראלי המשורר •
 ; חשוב צעד ״זהו בישראל: הערביים התיכוניים בבתי־הספר הקוראן אי־לימוד ועל !
י היהודי.״ במרחב הערבי העם השתלבות לקראת !
ת • \ אי ל כי ר ה ה ר : מי ך ר ב ! בגיל בבנים. התענינתי עשרה חמש ״בגיל א
באבות.״ וגם בבנים גם מתענינת אני עכשיו באבותיהם. וחמש עשרים ׳
י! נמצאת היא אם להבחין ״קשה בארדו: בריג׳יט על פרננדל, הקומיקאי • !
 ! להכנם. ומשתדלת לשמלה מחוץ נמצאת שהיא או מתוכה, לצאת ומשתדלת בשמלה }
1! - - - . - , י ■ * ■

בת״א יצאניות ציד
 ואחדים יצאניות 20מ־ יותר

 נעצרו שלהן מהאפוטרופסים
 שנערך משטרתי במצוד השבוע
 במשטרת הצפונית הנפה על־ידי

 כי מוסרת המשטרה תל־אביב.
 מצד התלונות רבו לאחרונה

 אידלסון, מאפו, הרחובות דיירי
 הירקון פינסקר, בן־יהודה, יבנה,

 לבן־יהודה, הסמוכים והרחובות
 ברחובות המשוטטות פרוצות על

 מתנהגות לגברים, נטפלות אלה,
 ביניהן ומתקוטטות פרוע באופן
 של רקע על קולות בקולי

תחרות.
6.7.58 הארץ,

 כרוניקה זוהי
 שיגרתית
המופיעה

 בעתונות יום יום
 הישראלית.

 מסתתר מה
מאחוריה?

עז בנו
האמ<ת<
והמזעזע

\<7בסר
שנה ה
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