
ספריםספורט
ם מפעלי

ט לאומי ספור
הת את מתמיד המעכבים הגורמים אחד

 הוא במדיגה הספורט ענפי של פתחותם
 ספורט. ובמגרשי במתקני מחריד מחסור

ביש השהיה ובריכות הספורט מגרשי אחוז
 לכד הסיבה בעולם. הנמוכים אחד הוא ראל,
לת מוכנים שיהודים מהעובדה אולי נבעה

 מבתי־יתומים מטרות, מיני לכל מכספם רום
 ספורט. למטרות לא ורק היכלי־תרבות, ועד

מעולם. מהם זאת ביקש לא איש גם למעשה
 פילג־ ארגונים קיימים העולם בכל כמעט
מג הקמת היא שמטרתם לאומיים, טרופיים

 מגרשי חברת ספורט. ומגרשי משחקים רשי
הקי למשל, בריטניה של הלאומית הספורט

 קיומה, שנות ושלוש שלושים במשך מה
וספורט. משחקים מגרשי אלפים לעשרת קרוב
 באמצע שנה, 16 לפני הוקמה בארץ גם

 נורמן דומה. חברה השניה, העולם מלחמת
 כתב שהיה דרום־אפריקאי, יהודי לוריא,
במג המחסור את ראה הבריטי, בצבא צבאי
 למפעלי האגוד את הקים בארץ, ספורט רשי

 בארץ, נדיבים למספר פנה הוא ספורט.
 תרם מהם אחד כל ובמצרים, אפריקה בדרום

 ל״י אלף 12 של ובסכום ל״י, מאות שש
 ומתקני הספורט מגרשי את לוריא הקים

ה האוניברסיטה של הראשונים ההתעמלות
בירושלים. הצופים הר על עברית,

 פעולות בלפונטה. חרי לעזרה:
ה ניתוק בגלל זאת לאחר נפסקו האיגוד
 חזר לוריא נורמן החברים. בין קשרים
 1בית-דולפי את בנה שנים, עשר לפני ארצה
 יוניי־ הסרטים חברת סוכן הפך ציון, בשבי

 לוריא החלים לאחרונה אולם ארמיסטס. טד
יזם. שהוא האיגוד פעילות את לחדש

 שיכונים המון אצלנו ״בונים הוא: אמר
 משחקים מגרשי על בכלל חושבים ולא

 הפיתוח שבתקציב לחשוב מחריד וספורט.
 מגרשי לפיתוח יש תל־אביב כמו עיר של

בבתי ומגרשים נועד מועדוני כולל ספורט,

 לשם האיגוד לקופת יחזור מהכנסותיהם
נוספים. מתקנים הקמת

רגל כדו
שם שאר ה תמיד נ

 תד־אביב מנכי כין המשחק על
 כשכת, שנעיד נתניה מככי לכין

 0:1 כשיעור תל־אביב ניצחה כו
גלזר: שייע כותב

המש נגמרו רק
 הלכתי בשבת, חקים

או לקחתי לגראג׳,
 לעבוד והתחלתי טו
ירושלים. קו על

לפ מגיע שאני איך
 עוצר ירושלים ני

טרפיק. פתאום אותי
 כל נבהלתי. נורא

הת באוטו האנשים
 מפני להתרגז, חילו

 עבירה שום עשיתי שלא ראו, בעצמם שהם
 שהוא בטוח הייתי מהר. במיוחד נסעתי ולא
 פותח השוטר בסוף רפורט. לי עושה כבר
 שואל הוא לי? אומר הוא ומה הפה. את

 אחד לו כשאמרתי כמר,?״ ״כמה רק: אותי
 מהר, כך כל האמין לא הוא לטובתנו, אפם
 נתניה מכבי נגד ששיחקנו יודע שהוא מפני

 פתח־ הפועל אפילו לנצח. מאוד קשה ואותם
 נגדם הפסיד העשור, גביע במשחקי תקוה,

 נתניה מכבי לכם, שידוע כמו כי פעמיים.
 על עלינו בונקר. למכבי שמו את שינה

 לשחק ממשיכים שהם ראינו ותיכף המגרש
שת שמונה תמיד: כמו השיטה באותה

 רצ־ם חלוצים שני השער, את סוגרים קנים
 איזה לתפוס להם ילך אולי לראות למעלה

 לאלה פעם ועוזר באמצע עומד ואחד כדור,
לאלה. ופעם

 לא והקהל טוב, משחק הראינו בהתחלה
 יכול זה איך ״מה, אנחנו. שזה האמיז
״הם עלינו, צעקו מכבי,״ שאלה להיות

* האוניברסיטה של הספורט מגרשי את חונך (שמאל) לוריא גורמן
לבנות.״ מתחילים ״רבותי,

 רק בלבד. ל״י אלף מאה של סכום ספר,
ל״י.״ אלף 20 .דרושות כדורסל למגרש

 ובעלי צבור אנשי מספר ארגן לוריא
 בעל שוקן, גרשום כמו ישראליים, חברות

 שיהיו קרגל, חברת ובעלי הארץ, עתון
 האיגוד פעולות האיגוד. של המנהל הועד

 תמורת בארץ חברים רכישת לשניים. יחולקו
 תרומה או ל״י, 5 בסך שנתיים דמי-חבר

 תרומות ואוסף ל״י, חמישים של חד־פעמית
 בחוץ המרובות בנסיעותיו חוץ• בארצות

 עם קשרים לקשור לוריא הצליח לארץ,
ה את להפוך מקוד, הון, ובעלי ארגונים
 התורמים ששמות ספורט, למגרשי תרומות

 כספים אוסף רחב. למבצע עליהם, יקראו
 הרי הכושי הזמר הבאת אחרת: בצורה

 לסיורים, זרות ספורט וקבוצות בלפונטר,
לאיגוד. יוקדשו הכנסותיהם שכל

 ארגונו את להפוך ניגש שהוא לפני אולם
 להתחיל נורמן החלים המונית, לתנועה

 נוכל משהו שנעשה אחרי ״רק במעשים.
 של הראשון המפעל תרומות.״ ולבקש לבוא

 מגרשי של ספורט מרכז הקמת יהיה האיגוד
 אלה, מגרשים אליהו. ביד ומשחקים ספורט

 ימסרו, האיגוד, שיבנה המגרשים כל כמו
קטן חלק ורק עירוניים, לגופים לכשיגמרו,

.1942 בשנת ♦

 כדור לקח אפילו לוי רפי טוב.״ משחקים
 של לשער הכיוון את לו והואר, פד,אויר,

 שער היד, שזה טענו אמנם הם נתניה.
 השופט אפילו ק:־,ם? ד,אמץ מי אבל מנבדל,

לא.
 יינו שהיה אחרי לחיינח. הזדמנות

 שבמחצית חשבנו שער, של יתרון כבר
 הרשת. את להם לקרוע לנו ילך השניה

 תמיד שנותנים כאלה, בתור ידועים אנחנו כי
 הם הסביבון. התהפך פה אבל טוב. פיניש

 הם הרעים. ואנחנו טובים להיות התחילו
 היה ולא להתקפה, לעבור התחילו אפילו

 אחד שערים, שני לנו שיכניסו הרבה חסר
 להיינה ביחוד היינה. של ואחד שרגר של

 כדור עם כשעמד בטוחה, הזדמנות היתר■
 בעל האינסטינקט אבל השער. מול לבד

 וברגע אותו. היטעה לא בנדודי של הנסיון
שתיים. או נקווה לנו הציל הוא האחרון
 המשחק את לראות נשארתי המשחק אחרי

 פתח־תקוה. הפועל נגד תל־אביב הפועל של
 פתח־ טכנית, קבוצה של משחק היה זה

והקבו תל־אביב. לוחמת, קבוצה נגד תקוה,
 בהפועל טוב היה ביחוד ניצחה. הלוחמת צה

 אלי: צעק והקהל גלזר. חיים אחי, תל-אביב
 מה ממך.״ טוב יותר אחיך שייע, ״היי,

 משפחתי. מגרש זה באסה זה. ככה לעשות?
 גלזר השם אבל אני. ופעם טוב אחי פעם

- - תמיד. נשאר

־1מקן
דד ה מ מ כ ח ה

יחידה (בעריכת אחת כסירה .שלוש!
 יוסי מאת ציורים שמעוני, ויצחק האזרחי

 עמודים). ^37 — מעריב ספריית — שטרן
 בתכנית שודר) (ולא ששודר ממה מבחר זהו

הקו ישראל. קול של ביותר הטובה הבידור
 ימצא פניניו, את לבור היודע הנבון, רא

לדוגמה: רבות.
של האורחים בספר כותב היה מה •

ב ה ד ז ס ב
(ארסקין הקטנה אלוהים חלקת

עי הוצאת חשביח, אריה עברית: קולדוול,
 ש־ הזעירה החלקה היא עמודים) 264 דית,
 מקדיש בדרום, קטנה אחוזה בעל מאי, טאי

ב שוגה והוא מאחר אך לאלוהים. אותה
 שוקד הוא זהב, מצוי באדמתו כי חלומות

 נחלתו, של אחר לחלק פעם בכל להעבירה
 של בחלקו יפול לא שיתגלה שהזהב כדי

 קולד־ של טרגי רקע אותו הרקע: אלוהים.
הטבק. מדרך כך כל המוכר תל,

ורוזנפלד צפרוני ספנים
״ הקריירה נגמרה ״חביבי, ...

דה־מיל: ב. ססיל הוליבוד איש המדינה
 יום אץ במאים. בשביל נהדרת ״מדינה

סרט.* יום בלי
•  פתוחות מטריות משתי ההיפך מה י

בגשם?
זזטסץ. ביום סגורים קיוסקים שני
 שעל המצבה על לכתוב צריך היה מד, •
שקספיר? ויליאם של קברו

 בסטרט־ נולד דדמטורג, שקספיר, ״ויליאס
ב״אחל״. נקבר פורד,
דואן? דון של זאת ועל •

לבדו. — הפעם דואן, דון מונח כאן
 אינו זה אוסף השלישית, את נם

 היה למשל, מה, החכמה. קצה אפס אלא
 יוצאים היו לא ישראל בני אילו קורה

אמ הסירה ספן סבור מאד, פשוט ממצרים?
 בליגה חברים עכשיו היינו — אהי-נעמי נון

 היתד, שאילו מסביר בן־אמוץ ודן הערבית.
 ״אחת להגיד: היה אפשר שלישית יד לאנשים

 בשלח, אוחזת השנייה במלאכה, עושה ידו
בהי וליתר הזיעה.״ את מנגבת והשלישית

המכ נערה כל היתד, בן־אמוץ, מעיר רות,
 את ״תוריד — לומר יכולה עצמה את בדת

השלישית.״ את גם הידיים,
 מייחל לו האושר כי סבור צפרוני גבריאל

 בסיביר״ ולא שלו במיסה ״למות הוא רוסי
ה לפרידה, אומר, רוזנפלד שלום ולדעת
 הקריירה נגמרה ״חביבי, לקרבנו: תליין
תלוי.* כבלתי שלך

תרגום
שר ד ג ד ה

פיירקוואי נחר עזי הגשר - בול (
מתש אחד הוא עמודים) 176 — הדר הוצאת

 שהוא בול, צרפתי מחבר של ספריו* עת
כי הוא, הגשר חשמל. מהנדס מקצועו לפי
 קצין של הטרגיקומי הסיפור לכל, דוע

 להקים היפאנים לשוביו העוזר שבוי בריטי
 על שלהם המלחמתי למאמץ חיוני גשר

 לנשק רעיו את למנוע והמשתדל קוואי, הנהר
אותו. מלהרוס הבלתי־שבויים

 מעטים בפרטים רק שונה הנייר על הגשר
ב הוא שונה בעיקר הבד. על הגשר מן

 למנוע ניקולסון הקולונל מצליח בו סיומו,
הוק שלא אחרים, הבדלים הגשר. הריסת את

 הם הפסקול, על מובנים, מטעמים לטו,
מסויימים. בריטיים־חייליים שיחים

 המטבע, של השני הצד בהם, שהאחרון *
 צרפתי על מספר שעבר, בחודש רק פורסם

האמרי שאשתו במאלאיה גומי מנועי בעל
 הקומו־ המתסרדים את להחזיר רונה קאית

וחולוב אהבת רעיון בעזרת לנזוטב ניססים

 טאי. טאי של חתנו הוא טומסון ויל
ש קטנה, עיר בן הוא כפר. בן הוא אין

 אך במטוויה. מעבודה מתפרנסים תושביה
 שנה זו מושבתת סקוטסביל של המטוויה

 לעבוד מסרבים שהפועלים מאחר שלמה,
 גם משלמים. המטוויה שבעלי הרעב בשכר

 בו היום על חולם הוא חלום. טומסון לויל
 בשכר במטוויה לעבוד הפועלים כל יוכלו

 מול זה חלום חולם הוא הדעת. על המתקבל
תב שריח שכניו, של הפתוחים חלונותיהם

 שטאי כשם רב, זמן זה מהם עלה לא לש
בו החפורה באחוזתו הזהב על חולם טאי
הזהב. את חפש בהט בורות, רות

 אשר השובתים, מנהיג — טומסון לויל
 המציאות, קרקע על מוצקות רגליו שתי

ה טאי, טאי עם משותפת אחת תכונה יש
 שניהם שחר: להן שאין בהזיות־זהב שוגה

 ״כוח מכנה טאי שטאי מה את אוהבים
 ולא, באהבת דידם לגבי המתבטא החיים״,
 האהבה פעולת אלא רוחנית, אהבה חלילה,
 בכך פגם מוצא טאי טאי אין לכן עצמה.
 מכירה היא אותו גבר, עם שוכבת שבתו

 מהמחזה, נהנה הוא להיפך, שעה. חצי רק
 לויל, המתמסרת בכלתו נוזף אינו גם לבן

 וברא יפות נערות ברא ״אלוהים כי גיסה,
מנסה אדם כאשר בזאת היה ודי גברים,
 כופה הוא הרי בלבד, לעצמו זוג בת ליטול

מאמין טאי וטאי זולתו״. על וסבל יגון
 ה־ בדרשות המוזכר בזה לא באלוהים.

 מקצה הוא לו שבגוף, באלוהים אלא כנסיה,
המשוטטת. החלקה את

ש אחרי לברוח נאלץ בנו, באק כאשר
 רצה שזה משום הבכור אחיו את רצח

 את טאי טאי מעתיק אשתו, את ממנו לקחת
 הבורח, בנו רגלי מתחת אל האלוהים חלקת
האושר. את לו להעניק יצליח בזה אולי

 לכאורה, הדגש, את שם שהספר למרות כי
 מנהלות טאי סאי שבנות ההרפתקאות על
 לה, ומחוצה המשפחה בתוך הגברים עם

 לאושר, השאיפה השני, כחום בו, עוברת
להשיג יכול שאינו האדם של היד ואזלת
אותו.

ש משפחתו חורבות על טאי, טאי טוען
 בנו התל ״מישהו הקנאה: מחמת נהרסה
נשמו את נתן הבורא לצחוק. אותנו ועשה
 לנהוג עלינו וכפה חיה של בגוף תינו
 האדם אין הרע. שורש היה זה אום. כבני
 את בשמעו רגשותיו צו לסי לחיות יכול

 לחיות יכול אדם בכנסיות. המטיפים דרשות
 המטיפים. מצוות פי7 או — רגשותיו לפי

מ וכך, צרותינו.״ את מולידים האחרונים
 בורח החיים, את לשנות יכול שאינו אחר
 הוא בו הבור, מעמקי אל וחוזר טאי טאי

שנה. עשרה חמש הזהב את מחפש
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