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)שייב( ,הוצאת סולם 301 ,עמודים( —
נסיון מוצלח למדי של עורך סולם ואחד
מראשי לח״י לשעבר ,להעביר את הפולמוס
הפוליטי לשדה המחקר התנ״כי .על ההגירה
מן הארץ הוא מעיר ,למשל :״בוא ,רד
עמנו מצרימה ...אל תשלה את עצמך
שמיד אתה מלך שם  . . .בין כה ובין
כה ,גם אם איזו אשת פוטיפרתחכה לך
בזרועות פתוחות אל תשלה את עצמך ש
מיד מעלים אותם שם למרכבת פרעה . . .
וסופך? סופך שתיוזכח לדעת שאין הבדל
אם נמכרת מאונם או התמכרת מרצון ,אם
ראשיתך עבדות וכלא והמשכו שלטון ,או
להיפך :ראשיתך שלטון וסופך עבדות וכלא
ומחנות כבשן.״
או הרמז על מעשים שהיו לפני קום
המדינה :״ודאי שלא בלי סיבה מכרו הא
חים את יוסף ,אבל סיבה אין פירושה
הצדקה ,ואין אף להעלות על הדעת פשעים
שיצדיקו את ההסגרה לידי ז רי ם ...אכן
פשע כאן ללא ,נסיבות מקילות׳ .ואם נאמר
על ,מעשי אבות סימן לבנים /מותר להמ
שיך ולומר :מעשי בנים סימן לבני בנים,
לצאצאים רחוקים ,רחוקים.״
לקורא בעל הסבלנות מזומנות פנינים
רבות כגון אלה•

ך* תל־אכיב ,התיצבה צעירה בת 15
במשטרה ,מסרה לשוטר התורן ספר
תנ״ך ,סיפרה כי אחיה בן ה־ 13גנב את ה
ספר מתוך מכונית יום אחרי חגיגת הבר־
מצוד ,שלו ,״מפני שלא למד כנראה את
הדיברה לא תגנוב.״
★

★

★

עבירה גודרת עבירה
ך■ כפר־מסריק ,מיהרו הממונה על מח
גי  לקת התנועה במחוז עכו מפקח ראשון
שאול גוטפלד וסמל התנועה יונה גלעד לח
קור תאונת דרכים ,הועפו שניהם למרחק
מטרים מספר על־ידי טנדר דוהר ,שפגע
בהם.
★

★

★

מטבע־חוץ בפנים
ר מ ל ה ,הובא חוסיין קטמר ) (35לכית
ת י הסוהר המרכזי לרצות עונש מאסר של
שנה וחצי ,נתפס כאשר ניסה להבריח בנעליו
 27דולאר אל תוך כתלי הכלא.
★

★
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★

כתפי עמוס
הלב מאחורי הדיסקית )עמוס לב,
הוצאת מערכות 378 ,עמודים( הוא עוד ספר
שיצא לאור ,אחרי שמחברו נפל בקרב .אך
הפעם על המחבר עצמו — חניך ומדריך
בהשומר הצעיר ,חייל קרבי במלחמת העצ
מאות ,חבר קבוץ ,תקמיד בית־ספר דרמטי,
מורה ולבסוף עתונאי — כתוב אך מעט
מזעיר :קטעים ופרורים מאנשים אשר הכי
רוהו מקרוב ואשר חיו במחיצתו .״עובדה
היא שמכל המדריכים הרבים שהדריכו או
תנו,״ כותב אחד מחניכיו ,״דמותו שלו היא
הזכורה לנו ביותר ,ואנו מרגישים אותה
אפילו עכשיו.״
איש אצ״ל לשעבר ,שלחם לצדו בתש״ח,
מוסיף פרור משלו :״מצאה מאד חן בעיני
הליברליות שלו .למרות שהיה חניך השו
מר הצעיר ואף מדריך הקרוב לענינים,
התנהג בצורה ליברלית ויפה )בנגוד בולם
לחיילים אחרים במחלקה(״ .חבר להוראה
מוסיף ומספר :״היו מורים שראו בו מחנך
בכל רמ״ח אבריו .כשנשאל פעם מה הוא
עושה כדי שהילדים יאהבו אותו כל כך,
השיב :״בכמה אני כבר גדול מהם?״
שיתוף קרקע־־אוויר .אך קטעי הזב-
,רונות על דמותו אינם אלא דפים ספורים
בסיום הספר :בעיקרו מובאות כתבות רבות
מאוד מפרי עטו של עמום ,אשר נתפרסמו
בשבועון במחנה — רשימות ,קטעי הווי,
דמויות מיחידות שונות.
כגון אותו דיאלוג של עתודאי התותחנים,
שנקראו לשרות מילואים דוזקא בתקופת
ד,שטפונות הגדולים :״אתה חושב שיצאו
הלילה לשטח עם התותחים?״ — ״כמו
כלום״ — ״אומרים שהרמטכ״ל מתנגד ש
נצא״ — ״למה? הוא אומר שחבל על
התותחים״ — ״ומה בקשר אלינו? עלינו
לא חבל?״ — ״עליך חבל בדיוק כמו על
מיל של מגן דויד אדום שנופל על רצפה
של אוטובוס״ — ״לא חושב שהדוגמא שלך
מוצלחת כל כך״ — ״למה?״ — ״יכול
להראות לך המון בחורים שלא יוותרו אפילו
על מיל של מגן דויד אדום״ — ״אבל עליך
כן...״
או כגון הרשימה שהכתה גלים בשעתה.
״אסוף את החייל״ ,ואשר כשם שהיתר ,אק
טואלית וכואבת בזמן כתיבתה נשארה אק
טואלית ומאד מוחשית ברגלי המצפים ל
טרמפ גם היום .בחסימה שהוכנה במיוחד
לצורך הכתבה נעצר ,למשל ,ג׳יפ צבאי
נהוג בידי סרן ,שלידו רב־סמלת מחיל
האוויר .״אנו משוחחים על נושא צבאי
סודי,״ הצהיר הסרן כדי לד,פטר משאלות.
הפטיר שוטר צבאי :״נושא השיחה ביניהם
היה ,כנראה ,שתוף פעולה קרקע־אוויר.״
שיחה שקלט עמוס לב בין טירונית ומד
ריכה במטזזח ראשון :״אמא׳לה ,אבל אני
לא יכולה לעשות את זה״ — ״אבל את
צריכה בסך הכל ללחוץ על ההדק והשאר
יעשה הרובה בעצמו״ — ״לא ,בשום אופן
לא״ — ״נו טוב ,אז נעשה את זה ביחד״
— ״לא בא בחשבון״ — ״טוב אז תשימי
את האצבע על ההדק — ככה — תצמידי
את הקת היטב לכתף ונלחץ יחד,״
הקורא המעיין בספר חש ,כי אמנם הוס
רה הדיסקית מהצוואר ,אך הלב ממשיך להלום.

'׳'ן

מצלצלין
^ רי ד ג׳ו ד ,ארצות־הברית ,עצרה המש
*■ טרה את אירוזין ליבוביץ ,,אחרי שהשי
תמש בחתיכת מתכת כדי לצלצל בטלפון
ציבורי ,מצאה בכיסו  899דולר במזומנים.
★

★

★
חיו ת ב י ת

ף* קי רנ ס ,אוסטרליה ,החליטה מועצת
 ■4העיר לחוקק חוק שיחייב את התושבים
להוציא רשיונות ,אם ברצונם להמשיך ול
החזיק בקרוקודילים.
★

★

★
^ ל מו די מ סיון

ן * ת ל ־ א בי ב ,אחרי ריבוי תאונות־הדרכים,
*  -החליטו שלטונות צה״ל לצייד מכוניות,
בהן נוהגים נהגים חדשים ,בשלט :״אין
הסעה! נהג לא מנוסה.״

*

★

★
מ ת ח ג בו ה

ן * חי פ ה ,הועסקה המשטרה כשעתיים
*■ בחיפוש אחרי מזוודה המכילה גופת
אשה ,באחת ממערות הכרמל ,הפסיקה לב
סוף את מאמציה ,כשהתברר כי החיפושים
החלו כתוצאה ממתיחה שמתחו ילדים בני
 9שוטר עובר־אורח.
★

★

★

צי האופנה
** רמתיים ,חזר אפרים קוזמן ) (25שתוי
 <4לביתו ,הצית את בגדיו ואת כל בגדי
משפחתו שהיו בבית ,נעצר על־ידי המש
טרה ,הולבש בבגדי אסיר.
★

★

★

מספיק בקושי
ף• בגדאד ,עיראק ,הודיע שר החינוך
 ■£העיראקי כי ״כל התלמידים והסטודנטים
בבתי־הספר היסגדיים ,התיכוניים והגבוהים
בעיראק ,שנכשלו בבחינות בשנה שעברה,
יעלו בכתה אחת ,בהתחשב עם התנאים ה
קשים ששררו בתקופת המשטר הישן.״
★

★

★

נזק גלוי
ף פאריס ,צרפת ,׳תבעה סוניה סילבר,
 *■4רקדנית סטריפטיז ,מנתח פלסטי לדין,
על אשר השאיר בבטנה צלקת באורך של
 15ס״מ אחרי ניתוח ,זכתה ב־ 300אלף
אחרי שבית־המשפט פסק
פרנק פיצויים,
כי החשפנית ״זקוקה ליופי על מנת להת
פרנס מעבודתה".
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