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 יעץ אמנם אם ב־ב׳י, של דעתו היתד, מה
 למין אלשייך בין החתן תואר את לחלק

 או מקורביו, שטענו כפי דה־סילבה, הגברת
 בבעיה להכריע נקרא בו ברגע בי אחרת.

ברור. מדיני לאקט התואר הענקת הסכת זו,
 השערו־ סוף היתר, לא לביג׳י הפניה אך
 בה התייעצות, אחרי תחילתה. רק אלא דיה,

 בית־ נשיא וגם המדינה נשיא נם שותפי
להכ הוחלט אולשן, יצחק העליון המשפט

שהופ נוספת זהה בשאלה האליפות את ריע
בנפרד. דה־סילבה ולגברת לאלשייך נתה
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הבלתי־ההוגנת השאלה

 הערב. הרפת שיא היוותה זו אלה *6*
טהו תנ׳-כית שאלה זו היתד, לא שכן 16/

 פסוקים שבעה ״אמור השופטים: שאלו רה•
 מארצו ישראל עם של גלותו את המזכירים

 מגלותו.״ העתידה ושיבתו
 מאשר יותר ציונית שאלה זו היתר.
 היה ניתן ביותר הטוב במיקרה תנ״כית.

החי של המוקדמים השלבים באחד לכללה
 כפי — פנים בשום היה אטור אולם דון•

 לאחר־ דעתם את חית רבים תנ״ך שמומחי
המכר השאלה בתור אותה להציג — מכן
העולמי. האלוף הוא מי שתקבע עת

 הרי כדורסל, של במונח־ם שוב לדבר אם
 שהושויז תיקו של לתוצאה הדבר דמה

 לבין גלובטרוטרס ההארלם בין במישחק
ה קובעים כזד, במצב גבעת־חיים. הפועל

 ' חופשית זריקה תינתן קבוצה שלכל שופטים
 בלה־ לבצע יש זו שזריקה אלא לסל. אחת
הרגליים. ומבין לאחור לקלוע פוט.

 את להבין התקשתה דה־סילבה יולאנדה
 חמש למצוא הצליחה זאת למרות השאלה.

זכ היא ת. המבוקש. השבע מתוך תשובות,
 אפשריות. שבע מתוך נקודות בתמש תה

חמורות: טעויות שתי נעשו זה ברגע
התח תקנון על הראשונה העבירה 0
 מכפר את קבעו שהשופטים בכך, היתד, רות

כ דה־סילבה ליולאנדה שהעניקו הנקודות
 הבמה. על היה כבר אלשייך הרב אשר

 את להשיב אלשייך עמד בו ברגע כלומר,
 הדין, את לחרוץ היו שעתידות התשובות

 להשיב הצליחה לא שיריבתו־לכתר ידע כבר
נקודות. בחמש רק זכתה התשובות, כל את

 בצורה אלשייך כלפי נהנו פטים הש 9
 דה־ הגברת כלפי נהגו שלא כפי סלחנית,

הקדימו הם לשאלותיהם. שענתה בעת סילבה

 חידון נערן בו בירושליט, האומה בנייני אולםהמעמד
 18 נראים ׳הבטה על השני. הבינלאומי התנ״ן

מאחוריהם ארצו. דגל תלוי מהם אחד כל כשלפני החידון,

 מי המתורגמנים. שורת
 אנשי יועציהם, עומדים

תלוי׳ הבמה צידי משני

 והסבר. הקדמה דברי אלשייך של לתשובתו
 עזרו תשובותיו, במהלך הרב נעצר כאשר

 ״להפיץ״ הפועל גם כי שציינו בכך לו
 השופטים לו יעצו כן להגלות. פירושו
 אחרי רק בראשית. בכפר גם להיזכר לנסות

הבת בין בברית אלשייך הרב נזכר זו עצה
 תדע ידע לאבדם ״ויאמר נאמר: שם רים,

 ועבדום להם, לא בארץ זרעך יהיה גר כ־
 שנה.״ מאות ארבע אותם וענו

 לנשאל; לעזור היא השופטים של זכותם
דה־סילבה לנבחנת עזר■ שלא זמן כל אולם

החיווס

בולם. באופן אותה קיפחו הם צורר״ באותה
 מנושה היתד, השופטים של זו התערבות

 לערער והיכולת שפתיים, ללזות פתח שפתח
זרים. בעיני התנ״ך חידון של ■מעמדו את
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סילבה, דה יולאנדה את ומנשק מחבק בן-גוריון דויד הממשלה ראש
 אותה המזכה המדליון את לה מגיש שהוא בעת סבראזיל, המורה

המעמד. מגודל נדאוד נרגשת היתה עצמה יולאנדה העולמי״. התנ״ך חתן ״סגינית בתואר

 כשמאחוריהם השופטים, דוכן נראה מין
 חכם). עמוס (בייניהם המקרא לחקר החברה

ההדורים. ישראל שבטי דגלי שניס־עשר יים

 וכתר צודק היה במיבחן ״השיפוט והצהירה:
אלשייך.״ לרב בהחלט מגיע התנ״ך חתן

5כדםן שיכזב★ ★ ★

ה •  את אלשייך סיים בו ברגע שקרה, *
 רק יכיל האחרונה, לשאלה תשובותיו

 האשד, של גדלותה על נוספת בפעם להעיד
 שה׳שופ־ לפני עוד מבראזיל. אצילת־הנפש

 המגיעות הנקודות מספר את קבעו טים
 מסרה הבמה, אל יולאנדר, התפרצה לרב,
שנח זהב, בכריכת כרוך ספר החדש לחתן

 כספר אחר־כך וזוהה לתנ״ך בתחילה שב
 הכינה היא האידית. בשפה הברית־החדשה

 לישראל הגיעה מולדתה, בארץ עוד זה ספר
 את שידע מי שיימצא ברורה משבה מתוך

 זו מתנה שיקבל והוא ממנה יותר התנ״ך
מידה.

 הקטנוניות את הבלים רק זד, נדיר מחתה
 ההזדמנות היתה כאשר החידון. שבסיום

 בין — שניים בין האליפות כתר את לחלק
 שאי־ המחשבה דווקא גברה — וכלה חתן

 תיראה התנ״ך כאלוף ישראלי של ר,כתרו
התג״ך. בעם כפגיעה
 קול־ פרשן אפיל• היה יבול יא זה ברגע
 האולם, מתוך ששידר רוגל, נקדימון ישראל,
 במיקרד, שהיתר. — הרגשת־ את להסתיר

בהתלה ציין הוא הנוכחים. רוב הרגשת זד,
 א ה הערב של האמיתית הגיבורה כי בות,

 את לתקן מיד מיהר דה־סילבה׳ יולאנדה
בלבד. הפרטית דעתו זאת כי ולהתנצל עצמו

 אהר־ יולאנדה, אל הכללי היחס אולם
 זו היתד, שלא הוכיח אלשייך, של הכתרתו
 שנקרא הממשלה, ראש פרטית. הרגשה

 אלופת את חיבק הזוכים, את להכתיר לבמה
 טרח גם הוא ילה. ונשק מבראזיל התנ״ך

 חתן עם יחד יום׳ כעבור ללשכתו להזמינה
שווה. כבוד להם וחילק התנ״ך,
 כדי כאילו הכל נעשה רגש־אשמה מתוך

הסת העתונאים יולאנדה. הגברת את לפייס
 הצהרות מפיה להוציא בתיקווה עליה, ערו
 היא התמרמרות. רגשות על או קיפוח על
שופטיה מעל נופפת בפעם התנשאה רק

ה ף י5ף ב ל ת ש טרגדיה החגיגי במאורע ה
 של הטרגדיה זו היתר, לא זעירה.

 במה מאושרת היתה היא דה־סילבה. יולאנדה
 אל־ הרב של הטרגדיה זו היתד, שזכתה.

בפר באשמתו, שלא עורב, הוא שכן שייך.
 להוכיח לו ניתן לא אחד מצד מה. עג שה
 וכה שני מצד ובקיאותו, ידיעותיו את

 כך על עוררין שנמצאו שלם, בלתי בכתר
 אלא הצדק מבחינת לא — לו מניע אם

פורמלית. מבחינה
 יהיה כי הדעה ברבים הושמעה השבוע

ה בין נוסף חידון לערוך נכון זה
 לקבוע, יהיה אפשר כזאת בצורה רק שניים.
 למי לספק, מקום ניתנת שאינה בצורה

 ה־ חתן תואר עירעור בלי מגיע משניהם
העולמי. תנ״ך

-

ש ח מ מגי סילבה דה יולאנדהר
 את אלשייך לרב שה

אישית. כמתנה באידית, הברית־החדשה מפר


