
ותעה ידיו תחת היו יוון מדני שד ואשיתם אשו הישראלי הסבו של וכוונותיו

חוס״ן הגלו את סינות׳
 שעבר השבוע מערביי באחד נקבצו בכירה הגבוהה החכרה נשות

 עכרו זו, אחר בזו לפניהן. דויד". ״חמלו מלון של המפואר באולמו
 היו קודמים, למקרים כניגוד הפעם, אולם בהלכה. חטובות דוגמניות

 סנטימטרים עשרות נעוצות הגברים, לרכות באולם, הנוכחים כל עיני
 התסרוקת. פחות: לא חשוב נשי אביזר בוחנות מהרגיל, יותר גבוה

 הירושלמית. העלית את כבשה ״ברודווי״ סלון של התסרוקות תצוגת
 שתנועותיו נמרץ, גבר התרוצץ בתמיד, והדור אלגנטי הקלעים, מאחורי

 היופי מכון של בעלו ),43( קלאנג הרמן :לגילו כניגוד עמדו הצעירות
 סלון כעל רק איננו קלאנג חרמן אולם התצוגה. את וארגן סרק שייצר,

 מאחורי בי ידעו, באולם שנכחו הוותיקים בכירה. נשים תסרוקות
 כיותר. אקזוטיים סיפורים של שורה מסתתרת הנמרצת הפנים הבעת

 המלכותית החצר של ספרה רחוק, הלא כעבר היה, קלאנג הרמן בי
 נתונים היו שנורה, וסבו שהשתגע כאביו חוסיין, המלך עמון. ברבת
לחסד. או לשבט ,13 מגיל וגברים נשים ספר קלאנג, של תערו תחת

ת א מ
ג הדמן אג ל ק

ללא ייבב והגוץ השחרחר פעוט ך*
 על לעלות תוקף בכל סרב הוא הרף. 1 !

כב אשד. סבתו, שלי. הגבוה הספרים כיסא
ה פניה את כיסה שחור שצעיף גוף, דת

 חלק, קרש על בכוח אותו העלתה לבנות,
 הרצין הילד זה. למאורע במיוחד שהתקנתי

 המספרים. את המניעה ידי אחר ועקב לפתע
 מפליא דמיון בהן היה עיניו: את ראיתי
עבדאללה. האמיר־המלך סבו, לעיני
 האמיר עם הראשונה פגישתי היתד, זו

 לא אך הראשונה הירדן. מלך כיום חוסיין,
 היו הירדנית המלכות חצר כספר האחרונה.

 באביו, בו, לפגוש רבות הזדמנויות לי
 וב־ יותר, מאוחר שהשתגע טלאל, המלך
 במס־ אותם שירתתי עבדאללה. המלך סבו,
 עד שנים, מעשר למעלה בירושלים פרתי

השחרור. מלחמת שלפני המאורעות תחילת
 סיפור כבר זהו זה, למקום הגעתי כיצד

בוינה, קרסנר ברחוב התחיל הוא אחר.
 בעל ,13 כבן נער מפואר. תסרוקות בסלון

 הזדחל לחלוטין, קרח וראש יהודית הופעה
 של הנשיים ללקוחות גרם פנימה, ונכנס

ה בסקרנות. צואריהן את שימתחו הסלון
לתחום מחוץ בהחלט היה העשיר סלון

 לחש העסק, בעל עד הגיע הנער ליהודים.
למש הכניסו וההוא מספר, מילים באוזנו

 חדש שולייה הופיע קצר זמן כעבור רדו.
מצרפת. עני משפחה קרוב ז׳אן, בסלון:

★ ★ ★

השאר ובז נסיכים שיכים,
ה לכל יהודי אנוכי, הייתי נער

 ללמוד אבי אותי שלח 11 בן דעות. • !
 שנמאס עד שנתיים, שם הייתי בישיבה.

 ובראש פאותי את גזזתי וברחתי. הדבר עלי
 בעל עד דודי, בהמלצת הגעתי, לגמרי קרח

מתבולל. יהודי היה עצמו שהוא הסלון,
 כסף. אין חינם שנים, ארבע אצלו עבדתי

 בטוח כבר הייתי ,17 לגיל כשהגעתי לבסוף,
 היתה התשובה משכורת. בקשתי בעצמי.

 פלשתינה, בירושלים, כי לי נודע פיטורין.
 עליתי פיגארו. של לידידיו רחב שוק יש

לפלשתינה.
 לי, היה לא כסף עצמאי. להיות רציתי

 הסכים שבעליה מתאימה חנות מצאתי אבל
לחודש. ל״י 20 של בתשלומים לי למכרה

 דמי את בעצמן משלמות היו והן כסף להן
ה היה משלם, הבעל היה כאשר הטיפול.

 צריך ערבי,,׳באשר שיך יותר. עוד טוב מצב
 כלל, בדרך מוציא, היה חשבון, לסלק היה

 לירות עשר או חמש של שטרות חבילת
 הייתי נפשי. כאוות מהם ליטול לי ומציע

 אחד שטר העובדות מן אחת לכל אז נותן
ההם. בימים עצום סכום לירות, חמש 'של

 בפזרנות נוהגים היו הבדווים השייכים
 נסיך אז. עד שראיתי מה כל על שעלתה

ה מן ונהנה אצלי היה כווית של הנפט
 שיצא, לאחר מספר שעות חזר הוא טיפול.

 לטייל,״ נוסעים ״אנו מכוניות. שיירת עם
ה אתו שהביא, הרבה הכבודה לפי הכריז.

מאוד. ממושך להיות עלול שהטיול בנתי

1 0^ ! ך111ה ■ סביב המצטופפות אלה, יפהפיות שנזונה שימשו \
| י41| השבוע שערן חתסדזלוות תצוגת בעת קלאנג, הרמן 1^1 11 | /

 עבדאללה, המלך של זקנקנו בגזימת רק לא יכולתו את הוכיח קלאנג דויד. המלך במלון
ירושלים. נשות של משערותיהן־ למופת אמנות יצירות באריגת גס אס כי אחריו, ויורשיו

 כך על והקפדתי עובדים מספר אספתי
 את אז כבר הבנתי ערבית. דוברים שיהיו

 ואמנם בעבודה. זו לידיעה שתהיה החשיבות
הי אצלנו צדקתי. כי יותר, מאוחר התברר,

 דיברו בה היחידה המהודרת המספרה תד,
ה הפקידים את משכה זו ידיעה ערבית.

נשותיהם. ואת הערביים ממשלתיים
 חבר המספרה סביב התרכז מהרה עד

 מן אנגלים יהודים, המבחר. מן לקוחות
שביק ערביים, ונכבדים הגבוהה הפקידות

 והתרבות. הקידמה מסממני ליהנות שו
 הובאו לביקור לירושלים שהגיעו שייכים
 מיהרו מכריהם, ידי על הראשונה בפעם
לירושלים. שוב לכשהגיעו מיד שנית לחזור

★ ★ ★
כווית ין83 עם מיו?

העירוניים הפקידים שנשות עוד י*
ליה• ובעליהן בתנועותיהן, מוגבלות היו

 עין, מהן גורעים היו ולא למספרות אותן
היה למדי. רב מחופש השיכים נשות נהנו

 הוא שיכולתי. האדיבות בכל אותו דחיתי
הצ עם יחד אותי נטל מה, זמן לאחר חזר
נשף. לכבודנו ערך דויד״, ״המלך למלון וות

מבק החלו הירדנית .המלוכה חצר אנשי
ב היטב ידוע הייתי כבר כאשר אצלי רים
 באים היו יחד.אתם המקומיים. הערבים קרב

 ומפקדם הירדני הצבא של הבכירים קציניו
 מובהק. יהודים שונא היה גלאב פחה. גלאב
ו אשתו .גם אצלי מבקרות היו יחד עמו

 ומכוערת, כמכשפה־זקנה נראתה האם אמה.
 היהודים. את ־׳הרף בלי משמיצה והיתה
 עצמו וגלאב המשפחה אנשי נראו כלל בדרך

 לרגע עד' ומתורבתים: משכילים כאנשים
 מסוגלים היו אז ביהודים. מדובר שהיה
הצ ביותר. הגרועה בצורה׳ פיהם את לנבל
המכוערת. הזקנה במיוחד בכך טיינה

★— —י ־ ★־ ★־־־ י .............י
במחלפות זקנה מכשפה

 כאשר אחד, מקרה היטב״ זוכר ניא
ה של ראשה את דןפפה הבנות אחת

 קללות של בשטף לכתע זו פתחה זקנה,
 ביום אסתר, הבחורה, היהודים• על וגידופים

 הזקנה את תפסה בחיפה, ידוע סלון בעלת
ממקו במשיכה אותה הקימה במחלפותיה,

 ידה את מניפה וכשהיא המושב, על מה
תס לא ״אם צעקה: הנדהמים מול..פניה אל

ה על לך סוטרת אני פיך, את מיד תמי
החוצה.״ אותך ומשליכה פרצוף

והת במרוצה אלי באה המופתעת הזקנה
 לה הסברתי החצופה. היהודיה על לוננה

 לסבול יכולים ואיננו יהודים .באן שכולנו
.ו משהו רטנה היא גידופיה. את . המ .

לבוא. שיכה
 כשהן אלי באות היו המלוכה חצר בנות

ה מן הצעיפים את הסירו אצלי רעולות.
 בשעה רק אישית. בהן טיפלתי ואני פנים

 מתקרב, היה המשפחה של הגברים שאחד
 במקומי. בהן תטפל שנערה מבקשות הן היו
 ולי בהן שטיפלו לבחורות מספרות היו הן
 חייה על התלוננה מכולן יותר צרותיהן. את

 המלך, בן של התורכיה אשתו הקשים
 שנמאס תמיד מענה היא נאיף. הבריגדיר

אי וכי היפות פניה על צעיף עם ללכת לה
הקטן. בעלה את לסבול יכולה ננה

בהח משתלמת ההקשבה היתד, לבחורות
 תכשיט כי תעיר, מהן שמישהי היה די לט•
 בעיניה,- חן מוצא הנסיכה שענדה א ה! ש כל

 ומגישה התכשיט את מסירה זו היתר, מיד
כמתנה. אותו-■לנערה

★ ★ ★
, ן י סי שן הו י ף בי ח א ק פי

ה, המל!־ ת ל ד א ד כ  מבקר שהיה ע
 זה היה מאוד. חיבבתי אצלי, תכופות 1\

 לא מעולם לבריות. ונוח אדיב שקט, אדם
 דרך שמישהו פעם (קרה כועס. ראיתיו

 בחיוך באיש התבונן התרגז, לא המלך עליי.
 מה עשה שאם מגיח- אני וסלחני). מבין

 אותי שהסיתו משום זה הרי נגדנו, שעשה
מפק ובראשם הבריטיים, הלגיון קציני לכך
פחה. גלאב דם

 באות.. הן אף היו המלך של נשותיו שתי
 השלטת. נראתה הלבנה, מהן, אחת לטיפול.

 רק בהרבה ממנה צעירה שהיתר. השחורה,
 פעם רק ראיתי טלאל את בילדיה. טיפלה
 בנגוד טיפוסית, ערבית היתד, הופעתו אחת.

ער בתלבושת מופיע היה כי שאם לאביו,
 סלאל בהחלט. אירופיות הליכותיו היו בית

מרוצה. ובלתי עצבני רזה, נראה
סי חוסיין, המלך הנוכחי, ירדן מלך את
 אמנם היה הוא רבות. פעמים כאמור פרתי
מאוד. "ומנומס פיקח אולם ביישן

ה בבקשה. מקצועי? של המענין המקרה
 דויד. המלך מלון פיצוץ למחרת ארע דבר

 המזון, על המפקח של אשתו אתי התקשרה
 שאבוא וביקשה בהתפוצצות, שנהרג וולטש,
לביתה.

במ אבלה נראתה לא היא אליה. נסעתי
 נהרג, שבעלה מיד לי הודיעה היא יוחד.
רפרזנ בצורה בלוויתו 'להופיע חייבת והיא

 ההרוג. של מעמדו את שתהלום טטיבית,
 תשנה אם יהיה מוטב היא, טענה כך, לשם

 לבלונד כהה חום שהיה שערה צבע את
- בהיר.

מ עבר נוספים, מעצרים של שורה ריצה
 נתפש לתל־אביב, כן אחרי לחיפד״ טבריה

 מחיםר באוטובוס ישן כשהוא ד,משמרה בידי
בו. לישון אחר מקום

ה נמאס לבסוף בדימיגה. קיצכח
 הוא חיים. על וגנבים״ ב״שוטרים משתק

 האסיר, לשיקום האגודה של לעזרתה סנה
 בו, לעבוד מקום לו למצוא מפעיליה ביקש

דרכיו. את לשנות הבטיח
 האגודה פעילי אך דרכיו את שינה חיים

 המלצה במכתב ציידוהו רק הם לו. עזרו לא
 לעזור ״נא באופקים. המקומית המועצה אל

 אחד של ידו בכתב הכתוב המכתב אמר לו,״
החיפאית. האגודה טופס על הפעילים

 יכלה לא באופקים המקומית המועצה
 שגם לדימונה, חיים את העבירה לעזור,

 בעניניו. לטפל המוכן איש היה לא שם
אפילו המקום עסקני רצו לא מלכתחילה

 בארץ,* וותיק ״אתה בו. לגור צריף לו לתת
 מגיע.״ לא ״לך אומרים, היו

 במעברה. צריף כהן חיים קיבל לבסוף
 כתמיכה, ל״י 50 לו הקציבו הסעד מלשכת

 שמתפקידו כסדרן מרוויח היה נוספות 40
לש אותה מפקידי אחרים גורל עלובי לגרש

 ■זה. מתפקידו כהן חיים פוטר השבוע, כה.
 ״אינך הפקידים, לו אמרו עצבני,״ ״אתה

 מלא לצריסו חזר חיים למפקיד.* מתאים
ב אעשה ״מה העזובה. במעברה הפשפשים

 תספקנה ״הן שואל,׳ הוא לירות?״ חמישים
 לחזור חובותי, את לשלם כדי בדיוק לי

 מה זה לגנוב. ישוב ולהתחיל לתל־אביב
רוצים?״ שהם

אדם דרכי
ך א ר שדו□ מ ה

נקראו ..וחניאל -חסדיאל, אהביאל, המלאכים

 כדי בתל־אביב, השלום משפט לבית השבוע
 סאלם בן יחיה , מוקירם, את מצרה לחלץ

 עשו הם בשרותם• אליה שנקלע אברהם,
 הנאמנים משליחיהם אחד את ואיבדו זאת,
אדמות. עלי

 טריפולי עולת גואטי•׳ מיליד,׳ כשבקשה
 יחיה''למעין של עזרתו את יפו ותושבת

 כמעט לבקשתה יחיה נאות הצעירה, בתה
 הריקות במזומנים ל״י שלוש תמורת מיד.
 של בסכום שלו, האולקוס למחלת כבד
תרו פתקאות שלוש על לה רשם ל״י, שש
 ליבה את להחדיר .היתד, שחייבת קסם, פת
 על שהיה מה בל ארוסה. אל הגת של

 מדי אחת פתקה לשרוף לעשות: מיליד,
ה הנייר עשן את להריח לבת ולתת בוקר

שרוף.
 נוסף לכך, טוב נימוק ליחיד, לו היה

המשפט בבית הוא הצהיר הל״י. תשע על

 ! הבי־ מי-ליה ותלונת נכשלה שתרופתו לאחר
 | כל כשפים. עושה ״אינני לערכאות: אתהו

 ־ בין שלום להשכין הוא עושה שאני מה
הבית•.'׳■ בני

 1 העידה שלו השלום לשליחות \כתוכחה
 - מיחיד, ״בקשתי בסודה: מרסל ההגנה עדת

 1 אחת, בחורה כלפי בלב-בני שנאה" להפיח׳
 ל־ כי וסען -סרב הוא אותה. חיבבתי שלא

זאת.״ י לעשות יכולים אינם מלאכיו

ש זליקסון, אליעזר ד״ר השלום, שופט
 ■ תגיע כי ושוכנע יחיה של למלאכיו חקר

 ׳; ה־ ואבטלתו מחלתו מפאת אלה למעשים
 י על גזר הנאשם, של לטענתו הסכים קשה,
 י" חודש של תנאי על מאסר השלום מלאך
 אלה שנתיים משך לפחות שנתיים. למשך
ה שליחותו את לזנוח ״נאלץ ־יחיה ־-יהיה
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