
ליבם. בחירות בחסדי לזכות צורות במאה
 בעל מתאר שבסיפוריו המפורסמים אחד
 על שחלם מפירנצה, אדוק תושב בעמיו,
 עליו מה הכומר ידידו את שאל הוא קדושה.
 ציווה הכומר לקדוש. ליהפך כדי לעשות

 תוך ביתו, גג על ליל־שימורים לבלות עליו
תפילות. שינון כדי

 מאשר הגוף על יותר חשב מצידו, הכהן,
 המגרה גופה על דיוק: ליתר הנשמה. על
ש שעה וכך, המועמד־לקדושה. אשת של

 ה־ על הכומר עבר הגג, על התפלל הבעל
 עיטרו בבוקר תנאף״. .לא השביעית, דיברה

 הקדושה, שכינת רק לא הבעל של ראשו את
מרומה. בעל של קרניים זוג גם אלא

 שמע לא יהוד יוסף "1 לסליחות ״קוב
 הניאוף תורת את אך בוקאצ׳ו. על מימיו

 בן העולה ההיסטוריים. גינוניה כל על ידע
לפ עזריאל במושב שהתיישב מתימן, ,46ה־
 הכומר של מיבצעו על חזר שנים, כעשר ני

פרטיו. בכל מפירנצה,
 הנוראים. הימים מלילות באחד זה היה
 הסליחות. לתפילת הגברים התכוננו בכפר

 סיבוב את סיים הבוקר, של הקטנות בשעות
 נזכר בדרך ביתו. לעבר סנה שלו, השמירה

 לו הרשתה תמיד לא אשר האדוק, בשכנו
 יהוד הדת. חובות כל על לשמור העבודה
 קרא לסליחות!״ ״קום במצווה. לזכות החליט
לדלת. מבעד

 היה סירב, לוא ברירה. היתד, לא לשכן
 מן השתמט כי הדתי בכפר מיד מתפרסם
 והודיע הטובה המיטה מן קם הוא התפילה.

להתפלל. הולך שהוא המנומנמת לאשתו
 אולם במצודה. זכה יהוד ״סליחה.♦."

 הבא, בעולם שכרה את לקבל חיכה לא יהוד
 בשקט לו. המגיע את במקום לגבות ניגש
 על נשקו את השעין השכן, דלת את פתח
השמימית. העיסקה למימוש וניגש הקיר
 בפסק־הדין מתואר מכן לאחר שקרה מה

 המחוזי בית־המשפט שופט השבוע שהוציא
מלחי: אליעזר בתל־אביב,
 הרגישה נים־ולא־נים של במצב .בהיותה

 בתוך אליה המתקרב גבר של בגופו האשד,
 ונכנס כבר חזר בעלה כי סברה היא המיטה.
 חזר, למה בערבית אותו שאלה היא למיטה.

 אותו לי.׳ תתני לי, ,תתני לה: ענה והוא
 סוכם ומלמפרע הריון, אחרי היתד, היא זמן

 לנפשה אותה יניח הוא כי הבעל לבין בינה
 של סיבוכים למנוע בכדי מסויים, לזמן

 לא שהבעל סברה היא מדי. תכוף הריון
 מנעתהו לא היא אך בהבטחתו, לעמוד יכול

-------------אליה להתקרב
 ש־ ייתכן הדבר, הסתיים זה ברגע .אילו

 של ובבואו בצאתו יודעת היתר, לא האשה
 על הגבר אותה נשק כאן אולם זר. גבר

 מזקן שונה שהיה זקנו, את ובחושד, פניה
 דחפה היא הבעל. זה שאין סברה בעלה,

 וראתה האור את הדליקה מהמיטה, הגבר את
 ,סליחה, התנצל: הוא במערומיו. הנאשם את
 והסתלק.״ הרע...׳ היצר זה

 היה לא לשופט ותעלולים. תעוזה
 האשה של בפיה אשר זה, תיאור כי ספק

לעובדה,״ אני ״ער אמת. כולו היה הדתית,

 כקאזאנובה* כאן מתואר הנאשם .כי קבע,
 ואב אדמה איש דתי, אדם חפר. עמק של

תעו הדורשים במעשים אשם ילדים לתשעה
בלתי־מצוי.״ תעלולים וחוש בלתי־רגילה זה

 דה־סינ־ קאזאנובה ג׳יאקופו ג׳יובאני •
 י,8ה־ הסאח מן איטלקי הרפתקן היה גאלם

 אירופה. של אחד מספר כנואף שהתפרסם
 להתחמק. הצליח תמיד אן נאסר; פעם לא

חבר מסמך היום עד מהתה זכרונותיו ספר
ראשונה• ממדרגה וספרותי תי

ב אחד: בפרט רק טעה המלומד השופט
ל בא פסק־הדין, את קרא בה שעה אותה
 על מעזריאל. לקאזאנובה עשירי בן עולם

 גזר־הדין, מתן את לדחות נאלץ היה כן
 חזר כאשר בברית• להשתתף לו לאפשר כדי
 לששה השופט על־ידי נשלח השמחה, מן

 בכך, רצונו אם יוכל, בהם מאסר חודשי
 ספר ולחבר המקורי קאזאנובה בדרכי ללכת

האהבה. בתורת באים דורות שינחת זכרונות

טבריה
ק ותצלום בו

 של מצב־רוחם את המשקף תצלום־בזק
 על- השבוע צולם בישראל משלמי־המיסים

 תצלומו זה היה בטבריה. מקצועי צלם ידי
 צלמניה בעל שטיינר, אהרון של האחרון
 בעי- בדמעות שנים. 12 מזה העיר במרכז

כפ על האחרונה בפעם שטיינר לחץ נים
 כינה שהוא מה את הנציח המצלמה, תור

 סגר המצלמה, את הניח שלי,״ המתים ״ארון
קיבוץ. חבר להיות והלך החנות את

 12 לפני עלה הונגריה, יליד )40( הצלם,
ה את קיבל אשתו, עם יחד לישראל שנים
 בשנים נפקדים. נכסי על מהאפוטרופוס חנות

 בטבריה. יחיד צלם כמעט היה הראשונות
ש לשטיינר נדמה בה בשנה בדיוק אולם

 מם- פקידי לתמונה נכנסו להתבסס, הצליח
 נדחו היטלי־המסים על ערעוריו כל ההכנסה.

צורכם. די משכנעים אינם שהנימוקים בטענה
 הנג־ ההודעות הגיעו כאשר השבוע,

 ההכנסה מם נציבות של האחרונות טיביות
ההת כל את בעל־החנות אסף שטיינר, אל

 על אותם תלה עמם, לו שהיתר, כתבות
 אני שנה 12 ״אחרי הסגורה. חנותו חלון

 לחץ תחת שלי, הצלמניה את לסגור מוכרח
 ימין יד והממשלתי. העירוני המיסים מכבש
וה שמאל. יד עושה מה לדעת רוצה אינה
המכבש.״ גלגלי שני בין נרמס אזרח

שפט מ
ת הפיתוי גערת ל ט ר ע ת מ
 העדה את לשמוע מבקש אדוני ״האם
גר שופט־השלום שאל סגורות?״ בדלתיים

 ארנשטם. אליעזר התביעה סמל את שוני
הנא אל הופנו הצופים עשרות של עיניהם

 יהודיה אם של מראה בעלת הקשישה, שמת
לתגובתה. עצורה בנשימה ציפו טיפוסית,

המש ידי על שהואשמה בופמן, שולמית
 ממקומה. זזה לא בית־בילויים, בניהול טרה
.שתספר ״שתספר, : בלחש פלטה היא . . 

 בגרונו: כיעכע הסמל היא.״ מי כולם שידעו
 כולם סגורות. בדלתיים צורך רואה ״אינני

מבוגרים.״ אנשים פה
 על זו הצהרה בעקבות שעלתה הצעירה

 בעלת פשוטה שמלה לבושה העדים, דוכן
 הצופים. בין לרחש גרמה גדול, מחשוף

הנו הפיתוי נערת גולדמן, ג׳אנט זו היתד,
ש תודה לא או תודה היא .האם דעת.
?״ עבדה כל. בפני שניצבה השאלה היתד, ..

 הראשונה בפעם התלבטה. לא עצמה ג׳אנט
באש תל־אביב משטרת על־ידי נעצרה מאז
 סיפרה למבחן, ושוחררה מזויין שוד מת

 כיצאנית. עבדה אמנם כי גמורה בחופשיות
שרציתי״ מי עם במנע ״באתי

 הגברת את הכרתי ואיך איפה זוכרת ״לא
 מתובלת בעברית ג׳אנט, סיפרה בופמן,״

 בפעם אליה ״באתי צרפתיים. במשפטים
 חדר ששכר עשיר איש שלמה, עם הראשונה
 הייתי שעה רבע בערך הפרטי. לשימושו
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ת חקירה לי ל כ
לחופ ישראל את שעזב לפני מספר שעות

 מאמן מכעס רתח בהונגריה, מולדת שת
 מאנדי, גיולה הישראלי, הכדורגל נבחרת

 יתכן,״ לא ״זד, לכדורגל. ההתאחדות במשרדי
 השחקן את לי .לוקחים בחימה. קרא הוא

 שכל בושה זאת הנבחרת. של ביותר הטוב
 אחד.״ לבחור סידור מוצאת לא המדינה

 הרתיח הנבחרת מאמן את שהרתיח מה
במ הכדורגל אוהדי כל את כמעט השבוע

 החלוץ לוי, שרפי הידיעה זו היתד, דינה.
 תל־אביב, ומכבי ישראל נבחרת של המרכזי

 האיש הלאומית, הליגה של השערים מלך
 נצחונות־ה־ את לישראל הקנו שבעיטותיו

 עומד הצעירה, ואנגליה יוגוסלביה על פאר
 כדורגל לקבוצת ולהצטרף הארץ את לעזוב

 בדרום־אפריקה. מקצוענית
ככוד. של קיום על משא־־ומתן

מת מספר שבועות מזה כי סוד זה היה לא
 והצנום השחרחר רפי עם משא־ומתן נהל

 הדרום־אפריקאי המיליונר זה היד, זה. בכיוזן
 לפני שנשא האיש קרמר, מקם היהודי,

 ה־ נערת מדניק רבקה׳לה את לאשה כשנה
ה ההצעה את לרפי הציע אשר צ׳יזבסרון,

 היי- הכדורגל קבוצת את ייצג הוא קוסמת.
המ הליגה אלופת מיוהנסבורג, לנטיס־פארק

 רב זמן מזה מתחבטת זו קבוצה קומית.
 אחרי מיד מבקיעי־שערים. חלוצים במציאת
יוגוס נבחרת על ישראל נבחרת של נצחונה
 לוי רפי את לרכוש ההצעה הועלתה לביה,
המקצוענית. הקבוצה עבור

 טיסה כרטיס טובים: תנאים הוצעו לרפי
 תחילתי בשכר עבודה מקום וחזור, הלוך

תש ללא לחודש, שטרלינג לירות 100 של
 לא לו שיאפשר דבר מהאגודה, נוסף לום

חובב. ככדורגלן זכויותיו את לאבד
לאח שהפך והמוכשר, הצעיר לכדורגלן

 קס־ בארץ, חובבי־ה,ספורט של לאלילם רונה
 שני של בדירה המתגורר רפי, ההצעה. מך,

 בשיכון הנפשות 5 בת משפחתו עם חדרים
 בעבודתו כלכלי. בסיס כל מחוסר שבחולון,
 לירות 170 כה עד השתכר בדן, כמכונאי
 להצטרף הסכים הוא היותר. לכל לחודש,
נסיון. לחודשיים הדרום־אפריקאית לקבוצה
לג יוכל לא איש חםר־תהדים. מצב

 של מצבם כי זה. צעדו על לוי רפי את נות
 זמנם את המקריבים בישראל; הכדורגלנים

 תקדים, חסר הוא הספורט, למען וחייהם
באר דומה מעמד בעלי לכדורגלנים בהשוואה

 לעסק הפך שהכדורגל למרות אחרות. צות
 לירות •רבבות חודש מדי המזרים מכניס,
ה נהנים לא לכדורגל, ההתאחדות לקופת

 יכולים אינם הם זה. משפע עצמם כדורגלנים
ביו קטנה הלוואה אפילו מההתאחדות לקבל

הכלכלי. מעמדם לשיפור תר
ב סמויה מקצוענות התפתחה זה במצב

תש הכדורגלנים מקבלים שם קבוצות, כמה
 אינה זו צורה אולם משחקיהם. עבור לום

 של מספרם והולך גדל כך משום פתרון.
מה להגר ברצינות החושבים הכדורגלנים

זרים. מגרשים על עתיד לחפש כדי ארץ,
כדורג עשרה לפחות עומדים רפי מלבד

הארץ: את לעזוב הלאומית מהליגה לנים
וה ישראל נבחרת רץ טיש, גדעון •
 לארצות־הברית להגר עומד תל־אביב, פועל

מהארץ. שירדה לחברתו שם להנשא כדי
 הנבחרת בלם לכקוכיץ, אמציה •

 לנסוע עומד תל־אביב, והפועל הישראלית
לבריטניה. שנים כמה של לתקופה

נב של הקיצוני מנצ׳ל, אברהם •
 משא מנהל חיפה, מכבי ומקשר ישראל חרת
מק תורכית לקבוצה הצטרפותו על ומתן

צוענית.
ה של המחונן חלוצה לוי, שלמה <•
להצ לאוסטרליה, לנסוע עומד חיפה, פועל
סידני. הכוח לקבוצת טרף
 מכבי שוער לשעבר לוין, חיים •

הוא. אף לאוסטרליה לנסוע עומד חיפה,
 תל־ מכבי מקשר נחמיאס, יצחק •

 לארצות־ משפחתו עם להגר עומד אביב,
הברית.

 של המילואים שעור פורטל, מישל •
 לצרפת, להגר עומד הישראלית, הנבחרת
ריימס. לקבוצת להצטרף

 חיפה, מהפועל סימנדידים, יאנגו •
תורכית. בקבוצה לשחק עובר
 הקיצוני עבוד, (כרה) אברהם +

 השבוע הודיע בני־יהודה, קבוצת של הימני
מקצוענית. תורכית לקבוצה מצטרף הוא כי

 הפועל שחקן רוזנבאום, רחביה •
 למטרות לבריטניה לנסוע עומד תל־אביב,
לימודים.

 להטבת נמרצת פעולה תיעשה לא אם
הכדורגל מגרשי עתידים הכדורגלנים, מצב

לוי כדורגלן
ענית היא התהילה

יש שבכדורגלני מהמובחרים להתרוקן בארץ
ראל.

ה וחיפה נתנה חיפה ח ק ל
ה שנעיד הכדורגל משחק על

 | תל־אביב מבכי נוצחה בו שבת,
 ,1:2 כתוצאה חיפה הפועל על־ידי
גלזר: שייע כותב
 האליפות, לנו הלכה איך איך?! איך איך,

 לפני ורק הידיים! אצבעות בין ממש ככה
 מכבי ניצחה שבוע
 הפועל את חיפה
 ונתנה תקווה פתח
ה את כמעט לנו

 והשבוע אליפות.
 חיפה הפועל באה

או מאיתנו ולקחה
חי זה, ככה תה.
 וחיפה נתנה פה

פתח־ והפועל לקחה,
זכתה. תקוה

 נהיה שלא שבוע לפני לי אומרים הייתם
 צריך ? זה מה עליכם. צוחק והייתי אלופים

הש כל ודי. חיפה הפועל את לנצח רק
 שננצח יתנגדו לא בטח שהם אמרו מועות
הפו את שונאים שהם מפני :אלף אותם.

מפ ובית, משאותנו. יותר פתח־תקוה על
של הראשון מההרכב שחקנים שששה ני

 חוץ נגדנו. במישחק השתתפו לא הם
 לא הרעה שעין כדי הכל גם עשינו מזה

בת יחד להצטלם הסכמנו לא בנו. תפגע
 באליפות. כשנזכה בעתון שיפרסמו מונה

 מה אז מתנות. קנינו ולא מסיבה הכנו לא
? באליפות לזכות כדי מזה יותר צריך

 שצריך :אחד דבר רק כנראה שכחנו
לשחק. לדעת גם

כו הלב אוי, ועצבנות. כואב לב
לש כשעלינו הזה. המשחק על לדבר אב
 אבל אחריות. והרגשנו בטחון היה חק
 לא עצבניים. נעשינו המשחק התחיל רק

הז כמה ופיספסנו צוזת, מישחק שחקנו
 את לשנות יכולות שהיו בטוחות דמנויות

 הגול שיכנס רק חיכינו המשחק. מהלך
לבד. יבואו כבר ידענו, השאר, הראשון.
 להכנס. רצה לא שהראשון היה הצרה
של לשער דוזקא נכנס הוא נכנס, וכשהוא

ה האדומים את להכיר היה אי־אפשר נו.
במ ששיחקו הממלאי־מקום מחיפה. אלה
 בלי טובים. יותר הרבה היו ראשונים קום

 טוב יותר הרבה שיחקו הם צ׳יקובסקי
 לוי רפי ועל עלי צ׳יקובסקי. עם מאשר

ו לזוז לנו נתנו שלא שומרים שמו הם
 תפסנו בקושי. זזו שלנו השחקנים שאר
 יותר. התעצבנו לרגע ומרגע שחור יום

 את וסיכנו פעם מדי פרצו שלהם החלוצים
גולים. יותר קיבלנו שלא מזל ורק השער

להש מאמצים עשינו השניה במחצית
 עוד לנו הכניסו הם זה במקום אבל וות,
בו כשהוא האליפות כתר את ראינו גול.
ו לגמרי מיואשים היינו לפתח־תקוה. רח

 אז רק סגנים. רק שאנחנו כך עם השלמנו
 למלכת״ מועמדת להיות זה מה הבנתי

הכתר. את לקבל ולא יופי
חיפה. להפועל הכבוד כל זה. זהו אז

 לנצח. לה מגיע ספק שללא קבוצה הם
 זה את לעשות צריכים היו שהם רק חבל
 אחד שאמר כמו להתיאש, לא אבל לנו.

רו אתם ״מה :מישקה שלנו, האוהדים
 בליגה, השביעי במקום כבר הייתם ? צים

השני.״ למקום שהגעתם תודה תגידו

שטייגר של הראווה חלון
המייאש הוא המס
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