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 מזרחי מ. ספרים הוצאת
 של השבוע רומן
הטוב״ הספר ״מועדון

בעברית לראשונה

י ו ק י ם ח י י ח  ל
הורסט פאני מאת

התשע־עשרה, בת פולמן, קיא
 להתמודד כלל מוכנה היתד, לא
תינוקת גם ולפרנס החיים עם

 אבי הוא הגורל אבל נכה, ואב
היכולת.

 מאטלנטיק־סיטי העניה הנערה
 אי־שם אולם למיליונרית, היתד,

ואיב רומתה השיא, אל בדרכה
ביותר החשוב הדבר את דה

נסתבר האהבה. — אשד, בחיי
לא — ההצלחה כל שחרף לה,
לחיים. חיקוי אלא חייה היו
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 שער לנשירת
להתקרחות

ד י ס ק י ל א
 רובין א. ד״ר של

 ביאוקוסמטיקאי
 מנות 30 כבקבוק
יום־יומי לטיפול

 בבתי־מרקחת, להשיג
ומספרות. פרפומריות

)12 מעמוד (המשך
 יהודי־ערבי. ושיתוף להתקרבות הליגה די
 מיסמך על החותמים מן אחד היה 1946ב־

לבית־המשפט. השבוע הגיש אותו מאלף,
 בין לשיתוף־פעולה הסכם הוא זה מיסמך

 לבין יהודי-ערבי ושיתוף להתקרבות הליגות
הח (״ארץ־ישראל אל־ג׳דידה פלסטין אגודת

הער החותמים חמשת מבין ראשון דשה״).
 של בן־דודו אל־חוסייני, פאוזי היה ביים
 אל־חוסייני. ג׳מאל העליון הערבי הוועד ראש

 חיים הנותרים הערבים החותמים ארבעת
 ובית־המשפט ערב, בארצות כפליטים כיום
שמותיהם. פירסום למנוע כהן לבקשת נעתר

 ההסכם, על שחתם אחרי בלבד חדש
 הערבי הוועד שליחי בידי אל־חוסייני נרצח
 היו לא היהודית, הסוכנות הנהגת כמו אשר

האנגלים. רצו לא בה זו, להתקרבות מוכנים
 את לבסס בנסיון ? שמאלניות נטיות

 מורכב, מיבנה התביעה בנתה האשמותיה,
 המעשים את עשה כהן כי להוכיח שתכליתו
 שמאלנית אידיאולוגיה מתוך לו המיוחסים

 ממוסדות הורחק שבגללה אידיאולוגיה —
מפעי התרחק מדוע נשאל גם כן על מפ״ם.
.1950ב־ המפלגתית לותו

 הקיבוצית בתנועה נהוג כי השיב הוא
 שנים מספר כעבור ישובו שעסקני־ציבור

 של מצומצם למספר פרט במשק, לעבודתם
 אנשים הקבוע. מיקצועם זה אשר עסקנים

 השנים, מאותן היטב, אהרונצ׳יק את המכירים
 — לפרישתו נוספת סיבה היתד, כי יודעים

שלו. הערבית מד,אוריינטציה תוצאה היא גם
 הוקדש ,1949 בסוף מפ״ם, של בוועידה

 תבע אהרונצ׳יק הערבית. לבעיה נרחב דיון
 שורותיה את תפתח המפלגה כי בתוקף

 לתנועה, חבריו אך הערביים. הפועלים בפני
 חששו דו־לאומית, במדינה השנים כל שדגלו
 אחדות־ אגף את להרגיז עלול זה שצעד

 נראתה זו פשרנות דאז. מפ״ם של העבודה
מפעי להתרחק העדיף והוא כמוגת־לב׳ לו

 על ששמחו מחבריו רבים היו ציבורית. לות
 רמזו האמיתי הרקע את להסוות כדי אך כך;
ד,שמאלניות. נטיותיו בשל הודח למעשה, כי,

הכ לא כהן אהרן בטהראן. פגישה
 עם פעמים מספר נפגש כי בעדותו חיש

 הבאת לשם הזרה, המדעית המשלחת חברי
 היה הוא דעות. והחלפת מדעית אינפורמציה

ב פגישות קובע טלפונית, עימד, מתקשר
 בשער־העמ־ בביתו או בירושלים, משרדיה

 פעם, לא המלא. בשמו זאת עשה תמיד קים.
 שוטר על־ידי נתבקש במשרדיה, ביקר כאשר
הזיהוי. תעודת ומספר שמו את למסור
 פגישות באותן כהן עסק אומנם אם

ביותר. משונה מרגל שהיה הרי — בריגול
 הוא לכת. הרחיק אף העדים דוכן על
 קומוניסטיים נציגים עם פגישות על סיפר

 ובשער־ בירושלים פגישות לאותן שקדמו
 עם פגישה למשל, הזכיר, הוא העמקים.

באפ בטהראן, הסובייטי המשמר חיל מפקד
 מטעם שליחותו במיסגרת זה היה .1944 ריל

 לצבא אמבולנסים שלושה שמסרה וי, ליגה
המלחמה למאמץ סמלית כתרומה הסובייטי,
 עם מגע אז קיים שוטפת, רוסית כדובר
 ברבות שנוצלו קשרים, לקשור כדי הרוסים,

יש במדינת סובייטית הכרה להשיג השנים
החדשה. ראל

 במשמר, שהתפרסם מאמר הזכיר גם כהן
פגישו תיא" זה במאמר .1947 באוקטובר

 ואף הקומוניסטית, רומניה מנהיגי עם תיו
 אהרן כי בוקארשט, ראדיו של שידור צוטט
 בעיית על מרכזיים אישים עט שוחח כהן

נמ במאמר לארץ־ישראל. והעליה הציונות
 ״אחרים״. אישים עם נפגש בי גם סר

 הסיב־ הנציג־ם אלא היו לא אלד, ״אחרים״
 לצד לרכוש ביקש אותם בבוקארשט, ייטים

העברי. היישוב
 נמשכה העדות להרגיז. רוצים לא

 אפילו — ההוגן התיאור ימים. שלושה
 העברית בעתונות זכתה לו — ידידותי
 הקהל בדעת שחל השינוי את היטב הבהיר

 השמצות .1958ב־ כהן פרשת התפוצצה מאז
נעלמו. ד,ש.ב.

 זאת: בכל הש.ב. השיג אחד ניצחון אולם
 הרביעי ספרו הופעת את כה עד מנע הוא
 כולו המוקדש זה, ספר כהן. אהרן של

 אלא אינו העבריים־ערביים, היחסים לתולדות
ועמי בן־גוריון דויד נגד מוחץ כתב־אישום

 לידי להידרדר אלה ליחסים שנתנו על תיו,
ושינאה. מלחמה

 ועל־ידי וחומר, מיסמכים עיכוב על־ידי
 מכהן ד,ש.ב. מנע המשפט, בהכנת העסקתו

 ד,יכה גם הוא הספר. על סדירה עבודה
 המוכן הספר, שלו: מפלגתו בקרב אותו
המשפט. לגמר עד יופץ, לא חודשים, מזה

 יתר להתגרות כנראה, רוצה, לא מפ״ם כי
 חל כאשר אפילו ובש.ב. בביג׳י המידה על
 הופיעה לא אהרונצ׳יק של 50ה־ הולדתו יום

השתתף, בו המשמר על מטעם ברכה שום

בסדינה
 שהוא הערבית המחלקה הפועלים, מספריית

 שאותם הקיבוצים או המפלגה מרכז ייסד,
 פשוט המפלגה בהנהגת מישהו להקים. עזר

כהן. אהרן השם את להבליט לא החליט
 יחס, אותו של שארית זו היתד, שמא או

 משער־ הבחור כלפי ההן בשנים שנוצר
 במידה הערביים לעניינים המשוגע העמקים,

אחר? דבר בשום התחשב שלא בזו

פשעים
הקלון באד

סוררת. נערה היתד, אל־כתיב פאטמה
 ידעו נצרת, ליד עין־מאחל, הכפר בני כל
 האב וכי ללדת, הרה 20,־ד בת הנערה כי

ילדים. לארבעה אב הנשוי, שכנה הוא
 דבר אבל באכזריות. אותה ר,יכו בני־ביתה

 20ד,־ בת שפאטמה לאחר גם הועיל. לא
 ספורים ימים כעבור שבה הבית׳ מן נמלטה

 — הפילה כי ,22 אחמד, לאחיה וסיפרה
 על הבושה. את להסתיר מכדי מאוחר היה
הרחק. אותה לשלוח הוחלט כן

 מזרעה, הכפר היה כגלות שנבחר המקום
 סאלח. סעיד דודה, התגורר שם עכו, ליד

 המושכת הצעירה את קיבל קרוב־ד,משפחה
 לשתי נשוי היה כי אם יפות. פנים בסבר
 את בשמעו בעיניו. חן פאטמה מצאה נשים,

 לכבוש החליט חום־מזגה, את ובידעו מעלליה
העת. בבוא חסדיה, את

 בצעירה. שהתעניין היחיד היה לא הוא
 ביקש לסאלח, אחד יום פנה 60ה־ בן שבנו

 אלף בסך מוהר הציע לאשה, הצעירה את
 לגור עברה ופאטמה הסכים הדוד לירות.
הזקן. של בביתו

 הנשואים אשם. היה לא הריהוט
 אולם פאטמה, בעיני בזויים היו לישיש

 המהלומות' את זכרה כי התמרדה, לא היא
 מנקמת־ פחדה משפחתה, בבית זכתה בהן

 לקיים להוסיף החליטה זאת, לעומת אחיה.
החסון. דודה עם הדוקים משפחה קשרי

 לחשוד הזקן הבעל החל זמן־מה כעבור
 מבית ערב עם שבה והיתר, מאחר באשתו,

 בשרה, על גילה הוא ומרוצה. עייפה דודה,
הא פאטמה כי ואם סימני־חבטה׳ לפרקים,

 שיחסים חושד החל הוא הריהוט, את שימה
השניים. בין נרקמים בלתי־משפחתיים

מנשו שאחת שעה אימות, מצאו חשדותיו
 כדי מצועפת כולה באה, סאלח פעיד של תיו

 בעלה בפני והלשינה זהותה, תתגלה שלא
 עם בעלה את מצאה כי פאטמה, של הזקן

 לחלוטין. מעורטלים כשהם הצעירה, האשה
 ונפלו ריב פרץ שכנו. לבית רץ הזקן

הדדיות. מהלומות
לעזוב דרשה ההזדמנות, את ניצלה פאטמה

 שהיא לזנות, שרוצה אמרה צחקה, ״היא
 לחיות שרוצה כשד,וסיפר, זה. את אוהבת

 לא במערב, ושנייה במזרח אחת רגל עם
לה. להרביץ והתחלתי עצמי את החזקתי
 הגענו ואיכשהו בחזרה בי בעטה ״היא

 אם יודע איני איך, יודע איני לשפת־הבאר.
 גם היא מעצמה. נפלה אם או אותה הפלתי
הבור. לתוך קודם, אותי, להפיל ניסתה

 טוב החזיקי ,פאטמה! צעקתי: ״כשנפלה,
 לכפר, רצתי כך אחר שבבאר!׳ בצינורות

עזרה." לחפש
 את הוציאו הגיעו, שבני־משפחתו שעה

 אחמד, לדברי מתה. היתד, הבאר, מן הצעירה
 בשעת הזקן, מבעלה בהריון היתד, היא

מותה.
 נגד אישום גליון הגישה הכללית התביעה

אחותו ברצח אותו האשימה אחמד,
 אומיה אזולאיף, יעקב השופטים בפני

 פרקליט סגן טען כד,אן, ויצחק וינוגרדוב
 מוכן הוא כי קרפ, יצחק עורך־הדין המחוז,

 מלבד הנאשם, של סיפורו כל את לקבל
 את אחמד הביא לדבריו האחרון. חלקו

 הקלון את לנקום במגמה במזיד, אחותו
 לכפר, מעשה לאחר רץ ביתה, על שהמיטה

אליבי. לעצמו להשיג כדי
 השבוע חרצו ממושכים, דיונים לאחר

 אחמד את האשימו הם דינם. את השופטים
 מאסר עליו הטילו תחילה, בכודנה ברצח
עולם.

עסקים
האישיות פורודץ

התכשי חנות של הראווה חלון מאחורי
אפ בתל־אביב, דיזנגוף ברחוב טופז, טים
 עוברים־ושבים משעשע. במחזה להבחין שר

 בתמהון. בו ומתבוננים החלון ליד נעצרים
 את זוקפים חלקם בצחוק. פורצים חלקם
 והערצה. התפעלות של בהבעה עיניהם גבות

שאט־נפש. של הבעה מעלים אחדים
 אינו שונות כה תגובות המעורר החפץ

 ״מ,0 15 של בגודל קטן, ארד פיסלון אלא
מקו כשרגליו ראשו, על עומד אדם המראה

 נושאות הפסל של פניו ומשולבות. פלות
 בן- דויד הממשלה, ראש של דיוקנו את

 מהות את מסביר קטן מודפס כרטיס גוריון.
 מישראל ביותר המפליאה ״המזכרת הפסל:

 בן- דויד — הצעירה הרוח עם הזקן —
היומיים.״ היוגה תרגילי את עושה גוריון

 18 של נפש לכל השווה הסכום תמורת
 הפיסלון, את לרכוש אדם כל יכול לירות

 כשהוא לנטיותיו, בהתאם בדירתו להציבו
יושב כשהוא במהופך, או ראשו, על עומד

**׳►

)*1944(בטהראן סובייטים עם משמאל) כהן(יושב אהרון
נפגש? ״אחרים״ איזה עם

 הלירות, אלף את לו השיבה הזקן׳ בית את
לחופ שוב לצאת שעמדה שעה דמי־המוהר.

מכפרו. שהוזעק אחמד, אחיה הופיע שי,
 לעין־ ונסעו אוטובוס על עלו השניים

 והמשיכו ירדו מכפרם קילומטר 7כ־ מאחל.
ברגל. דרכם את

 שאירע מה על הכאר. פי על מאכל,
 אל־כתיב, אחמד השבוע סיפר מכן, לאחר

 ועיים־ ״הלכנו בחיפה: המחוזי בבית־המשפט
 באר שפת על לנוח ישבנו הדרך באמצע נו.

 ולא ישרה שתהיה לפאטמה אמרתי עמוקה.
גברים. עם תתחיל

יש מדינת את ראשו על נושא ברכיו, על
בסיס־הפסל. על החרוטה כולה. ראל

 הרעיון מימיו. המטיל ילד במקום
מתעמולת־ד,בחי כחלק הנראה הפסל ליצירת

 פסל של במוחו עלה ביג׳י, יריבי של רות
המשתלם ),28( יריב ישעיהו צעיר, רמת־גני

בטה ססס״ר קונסול מימין: יושבים, *
 גלוברמן, יהושע המנוח ההגנה איש ראן,

 באיסאקוב, בטהראן, הבריטי הצבאי הניספח
בטה הסובייטי המצב מחיל בריה״מ גיבור
הכהן. דויד ח״ב מימין: שני עומד, ראן.
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