
 רק עליו שמעו שנים שלוש פני ף!
ב שמו את מזכירים עכשיו מעטים. /

 בבתי- ,בכנסת בעיתונים, החדשות, שידורי
 וברחוב. בישיבות המשטרה, במטה המשפט,

ש האיש — שוחמכר משפחת פרקליט זהו
חטי של הגדולה בשערוריה שיניו את נעץ
 הילד שהוחזר עד הירפה ולא יוסלה פת

להוריו.
 של זו מלבד זהותו, מה הוא? אדם איזה

שוחמכר״י משפחת ״פרקליט
 סקאג־ סתם ״כהן־צידון? האומרים: יש

ש הרעש לולא פירסומת. מחפש דאליסט.
 בשלום נגמרת הפרשה היתד, — הקים

מזמן.״
 שב־ רגיל, ״עורך־דין אומרים: אחרים

ציבורי.״ עניין בעל תיק לו הזדמן מיקרה
 המזל, לו ״שיחק אומרים: אחרים עוד

הממזר!״
 לב: בכל מכריזים עצמם הילד הורי ואילו

 כהן־ לולא הילד. את לנו הציל הוא ״רק
וה מזמן נקברת כולה הפרשה היתד, צידון,

 כאשר לעולם.״ אלינו חוזר היה לא ילד
 להזמינם רוצה הממשלה ראש כי להם נאמר
מבק אנו כהן־צידון, את ״גם ענו: אליו,
שיזמין.״ שים

★ ★ ★

כנדוש הערכה
ם שנ ק ללא וי פ מלומדים משפטנים ס
 נועזים לוחמים גם ישנם במדינה. ממנו

מי אם ספק אך ציבוריים, בעניינים ממנו
 על בעקשנותו לעלות יכול אלה מכל שהו

.39,־ד בן כהן־צידון, שלמה
ה מן גדולה. אחת עקשנות היו חייו כל

 ,39 בגיל הזעיר, הסוחר אביו, נפטר בו יום
 היה ילדים, ושבעה אשד, אחריו והשאיר

ש ביעדים שיניו את לנעוץ צריך שלמה
 השני שלמה, להרפות. ולא לעצמו, הציב
 לאן־ להגיע רצונו שאם ידע ד,שבער״• מבין

למש בן כיתום, אבל ללמוד. עליו שהוא,
ב ללמוד לו היד, קל לא לא־עשירה, פחה

שבמצריים. אלכסנדריה
 גם מר מאבק מלוזה היה להשכלה המאבק
 מחפש היה הלימודים התחלת לפני לפרנסה.

 ועם ישנים, ספרי־לימוד הפישפשים בשוק
לתל אותם מוכר היה הלימודים התחלת
 חבריו בין שהוכר עד קל, בריוזח מידים

 כאשר משומשים. לסיפרי־לימוד כמומחה
 יש אים תלמידים, בין ויכוח מתעורר היה

 ספר של מחיר משומש ספר עבור לשלם
ה שלמה היה מיד־שלישית, או מיד־שניה

 על שכר־טירחה רשמי. כמעריך מכהן צנום
אחד. מצרי גרוש ספר: כל

לסטיפנ־ הודזת ורק עובד, היה בחופשות

 הגמרא משיעורי באחד אלכסנדריה. מרבני
 ״מה קמא. בבא הנזיקין מסכת את למדו

 והאש?״ והבור ד,שור אותנו מעניין זה
 מדינה לנו תהיה פעם ״אם מורהו. את שאל

 בבית־המשפם בזה להשתמש תוכלו משלנו,
הרב. השיב שלנו,״

 בו בחייו. ,המיפנה את או הב אלד, דברים
 מה ידע מעתה ההחלטה. בו גמלה במקום

 החליט, עורך־דין. בחיים: להיות רוצה הוא
 בבית־הספר ערב לשיעורי להירשם ומיהר

למשפטים.
 ותור־ חילוניים לימודים אחרי להיטותו

ה גבירי לב תשומת את אליו משכה תיים
 בית־ מנהל נפטר כאשר העשירה. קהילה

 ועד פנה הקהילה, של פרגולה דללה ספר
במקומו. שיבוא לכהן־צידון בית־הספר

 המיכרות בחברת מעבודתו התפטר הוא
 למוקד בית־הספר את במהרה הפך הגדולה,

 נוסף כי אינטנסיבית. ציונית פעולה של
 פעיל נלהב, ציוני שלמה היה עיסוקיו, לכל

במצ שנולד אף על הציונית. בהסתדרות
 אלא מצרית, משפחתו היתד, לא ריים,

 סיפר, שבלבנון,״ בצידון ״מקורנו לבנונית.
 כתושבי עצמנו את לראות חדלנו לא ״ולכן

ב כי ברור היה דורות. במשך ארץ־כנען

כא לישראל. הם אף שעלו תלמידיו, פחות
 נשאר החדשה, הלימודים שנת נפתחה שר

 המוסד — סגור פרגולה דללה בית־הספר
 יציאת־ במרוצת שחוסל הראשון היהודי
החדשה. מצריים

טראגדיה :כהתחלהזיל
ן מו1ף שו א ר  בישראל כהן־צידון של ה
 חיפה לנמל הגיע א ה טראגי. יום היה ׳

(כ מרגלית הבכורה בתם לאה, אשתו עם
 בן הפעוט ובנם הראשית) מזכירתו יום

 שעות נסחב במכס הטיפול החודשים. ששת
 עם לאה עמדה זמן אותו וכל שלמות,
 הפתוח. הרציף על הטת, הל■ בשמש תינוקה
 למחנה־ ערב לעת אותם הובילו כאשר

 ברע. התינוק הרגיש בשער־העליה, המעבר
ב עוד רוטשילד, לבית־חולים הועבר הוא

 ממכת־ מת בנם כי להם הודיעו לולה אותו
 למצב שנקלעו אחרים, עולים רבבות שמש.

 לתוך שקעו ביאוש, ידיהם את שמטו מה, ד;
וניוון. חוסר־מעש של ביצה

 עד לעבור מוכן היה לא 26,־ד בן הגבר
 החדשים העולים של היסורים נתיב את תום
ארוכות שנים להתנוון רצה לא הוא דאו.

 הבטחון, במשרד או באל־על, או דיסקונט,
זמני. כפקיד הועסק שם

בעבו או בתירגומים עסק הצהריים אחרי
למשפ בפקולטה למד ובערב מקריות, דות
 הוא כי ולכלכלה. למשפט בבית־הספר טים,

 עורך־דיז• להיות שאיפתו על ויתר לא
 מעמיד כסבל, עובד היה השיעורים אחרי

בית בכיתות הספסלים את במקומותיהם
 האוניברסיטה. אז שכנה בהן התיכון ד,ספר

 עוד היו ״אילו לישון. נשכב היה בחצות
 להתבדח, אז נהג ביממה,״ שעות כמה

צדדית.״• עבודה עוד לי מוצא ״הייתי
 עבודתו תוך נתקל, בהם המאמרים אחד

 ליבנה אליעזר מאת מאמר היה השוטפת,
 ה,עליה על חמורה ביקורת מתח בו בבטרס,

 מכתב־מח־ הריץ כהן־צידון מצפון־אפריקה.
 זו פגישה ליבנה. עם לשיחר, הוזמן אה,

 העסקנות י הכתיבה שער את לפניו פתחה
 ה־ של מרעיונותיו הושפע הוא הציבורית.

למפלגה. הצטרף מפא״י, של טריבל אנפן
המפלג הפעילות ביתן את היתווה מוצאו

העס עמיתיו בין זכה מהרד, ועד שלו, תית
 שמנחם כשם יוסף״, הדר ״מלך בכינוי קנים
 החל גם הוא השכונות״. ״מלך נקרא כהן

 מרחביים, עניינים על בבטרם מאמרים כותב
 עם ברור לקונפליקט כך כדי תוך הגיע

 את יאה לבסוף המפא״יית. האידיאולוגיה
 לא כי המפלגה, את לעזוב נאלץ עצמו
 המרחבית מדיניותה עם להשלים היה יכול
 ״מכיוון המזרח. עדות בעיות אל יחסה ועם

 אחד של הנוהג לפי לנהוג רוצה שאינני
מס להסיק חופשי הריני בפה, ואחד בלב

ההתפטרות. במכתב כתב קנות,״
הסופריה״ ״רצח★ ★ ★

שנים. שבע לפג בא הגדול יום ך־י
ב ההתמחות שנת את סיים יכהן־צידון 1

 התייצב ומקוב, בן־חרוץ עורכי־הדין משרד
הבכורה. להופעת המחוזי בבית־המשפט

 להתחיל חדש לעורך־דין קל דבר זה אין
 כהן־צידון, כמו עודך־דין ביחוד במקצוע.

הח רשיונו קבלת של הראשון היום שמן
 משלו. משרד ולפתוח עצמאי להיות ליט

שהע התמחה, אצלם עורכי־הדין לו עזרו
 הפך חודש תוך לקוחות. מספר לו בירו

סעד. לישכת למעין משרדו
שכניו־לשע־ היו הראשונים לקוחותיו בין

 שלמה, החבר את שזכרו מהדר־יוסף, בר
 ולצעוד עבורם מכתבי־תלונה לכתוב שנהג
ב חשמל סודר שלא על בהפגנות עמם

שכונה.
 כהן־צידון של הראשון הגדול משפטו

 הסוכריה״. ״רצח כמשפט להתפרסם זכה
הואשם יד־המעביר ממעברת רוכל־ממתקים

בולדוג כמו עקשן
 תלמידי תיכון. לבית־ספר לעבור הצליח דיה

 מצריים עשירים בני ברובם היו הגימנסיה
 כדי בן־עניים. היה שלמה רק אירופיים. או

 שישה בוקר מוי הולך היה ללימודים להגיע
 דמי־ לו היו לא כי — ברגל קילומטרים

ב צדדית לפרנסה מקור בחשמלית. נסיעה
 חרוזים לחבר כשרונו היה הימים אותם

בש אהבה שירי כותב ״הייתי בצרפתית.
 לאהובותיהם. אותם שישלחו חברי, ביל
ה שם אותיות לפי שורות, חמש של שיר

 קולנוע.״ כרטיס עלה — אהובה
במתימ בבחינות לחבריו עוזר היה הוא
 רצה שלא המפקח, של אפו תחת טיקה,

 בחינה: כל על בני־העשירים. את להכשיל
 התחיל 18 בגיל גרוש. שבעה או ששה

כפקיד. לעבוד
★ ★ ★

צידון מעיר טחן
 באלכסנדריה היהודי הנוער בני וב

 החינוכיים מאמציהם את מפסיקים היו 1
 שאף הוא כהן־צידון. לא אך זה. בשלב
 הגבוה לבית־הספר נרשם הוא מזאת. ליותר

 מסורתית, למשפחה וכבן ולכלכלה, למסחר
אחד ניהל אותה בישיבה, זמן באותו למד

 הקצין בלשכת כסמל משרת הבכור *
חיפה. במשטרת מיוחדים לתפקידים

 לארץ־ כולד, המשפחה תשוב הימים, אחד
ישראל.״

 לשם שצירף ״צידון״ השם מקור זהו
ארצה. עלותו עם ״כהן״

★ ★ ★
בדם קניה

 בישראל, העצמאות מלחמת פרוץ ט **
 הלבנוני הקונסול אל כהן־צידון נקרא ^

 עבודתו המשך מפני שהזהירו באלכסנדריה,
הציונית.
 עד מעמד החזיק לבית־ספרו, הזר המנהל

 פיקוח תחת כשהוא הלימודים, שנת לסיום
 אף ופעם לחקירה נקרא פעמיים משמרתי.

התלמי הורי את כינס הפגרה לפני נעצר.
 האיץ בו נרגש, נאום בפניהם נשא דים׳
 ״אני לישראל. משפחותיהם עם לעלות בהם

שבועיים־שלושה.״ בעוד ארצה עולה עצמי
 קשר ארץ־ישראל אל אותו קשר כבר אז

 הציונית־צידו־ האידיאולוגיה מן יותר ממשי
 צעירים עם שנסע משה, הצעיר אחיו נית.

 ל־ והצטרף לישראל 1946ב־ רבים מצריים
 גבעתי, לחטיבת מכן לאחר גויים אצ״ל,
ה סודידאן. עיראק משטרת על בקרב נהרג

 במרינה בדם אחיזה לה שקנתה משפחה,
 כולה ועברה שורשיה את עקרה החדשה,

לישראל.
מש־ רוב את שיכנעה האישית הדוגמה

ש הכסף כל את השקיע כן על במעברה.
 בשיכון דירה ברכישת ממצריים עמו הביא

 לגמר עד תל־אביב. ליד בהדר־יוסף, העולים
יד־ר,מעביר. במעברת בצריף שוכן הבנייה,

ב המשפחה של הראשון הבית גם אך
 בית זד, היה טראגדיה. רווי היה ישראל

 להט הקיץ שבחודשי _כולו, מבטון יצוק
 של החדש בנה צינה. בו שררה ובחורף
חוד ששה לו מלאו שאך העולים, משפחת

הוא. גם ונפטר בדלקת לקה שים,
 שלט הוא לכהן־צידון. חסרה לא עבודה

 צרכתית, אנגלית, ערבית, עברית, בשפות
 מוסמך. ומנהל־חשבונות מנוסה מורה היה
 היתר, לא קיבל. — לו שנזדמנה עבודה כל

 מתרגם, בניין, פועל לכבודו: מתחת עבודה
 נותן היה בערבים יומי. בשכר פקיד־דחק

ההסתד של לפקידות בבית־הספר הרצאות
 במקביל, להרצאה. פרוטה 700 תמורת רות,

 האוניברסיטה, של הערב לשיעורי נרשם
 בסיגנון והשתלם הארץ של גיאוגרפיה למד

להרצאה. פרוטות 100 תמורת עבר־,
ב והממושכת הראשונה הקבועה עבודתו

 בין אשר, תל־אביבית, בסוכנות היתד, יותר
 סקירה הזרות לשגרירויות סיפקה השאר,
 כהן־צידון הישראלית. העיתונות של יומית

 לתל־אביב, נוסע בבוקר, בארבע קם היד,
 הסקירה את עורך היה שבע עד ומהמש

 יושב היה לשמונה שבע בין בצרפתית.
בבנק מתייצב היה ובשמונה בבית־קפה,

״לחצ הנאשם: סיפר שהרגיזו. ילד בחניקת
נשמתו.״ שיצאה עד לחצתי, לחצתי, תי,

 בית־ה־ נשיא על־ידי שמונה כהן־צידון,
 כסף קיבל לא לקוחו, על להגן משפט
 מביא לראותו היה אפשר לד,יפו: כך. עבור

 טענתו ד,ערירי. הלקוח עבור מביתו כריכים
 אלה אם כי רצח, האיש לא הסינגור: של

 בה למעברה, כמוהו מופרע אדם שהכניסו
ו עדון, מ או ספריה ללא ילדים שורצים

 לאדם היטפלות הוא היחיד שעשועם אשר
 הם זו במעברה והניוזן ״ההזנחה המופרע.

קרא. האשמים!״
 שאל הזאת?״ המומחיות לאדוני ״מניין

בספקנות. השופטים אחד
 בית־ד,משפטי לפני המתייצב ״הפרקליט

 אותה תושב ״היה' כהן־צידון, השיב הזה,״
להריגה. הוחלפה ההאשמה מעברה.״

ו חדשים בעולים טיפולו מתחילת כבר
שי כהן־צידון פיתח השונות, בבעיותיהם

 שהגיעה משפטית־ציבורית, מלחמה של טה
 הסתפק לא הוא שוחמכר. בפרשת לשיאה
 עזר אלא השופטים, בפני לקוחותיו בייצוג

כא זכויותיהם. על ציבורית במלחמה להם
 ואשדוד, קריית־גת תושבי אליו פנו שר

* )22 בעמוד (המשך

 ):1950( הימים באותם צדדית עבודה *
הזה. העולם של במרחב במדור השתתפות
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