
אנשים
ת ה דו ת ח האחריו

ה במסע השתתף לא בףגוריון דויד
ה של לוויה ש ת, מ ר  בבית גם נכח לא ש

 פני על חלף רק הוא בתל־אביב. הקברות
 בנייני בחצר הוצב עת המנוח, של ארונו

 ח״ב את פגש ושם בירושלים, הסוכנות
 צורך בניראה הרגיש הוא הכהן. דויד
 על להכהן סיפר עצמו, את להסביר נפשי

 ה־ אשת שרת. עם לו שהיו הדעות חילוקי
 ספר פעם שכתבה מי חכם, כרכה ח״ב,

 בדורו, האחד ששמו, בן־גוריון, על תשבחות
רת — נפוץ ישראלי למושג לאחר־מכן הפך
 כי בהעירה, אותו הפסיקה דבריו, לשמע חה
 להשמעת המתאימים והזמן המקום זה אין

 במקום שנכח קזל־ישראל כתב כאלה. דברים
 המקום מן סולק ביג׳י, את להקליט ניסה

 לרגע. אף הזקן מן מש שלא גברתן, על־ידי
ש ובן־גוריון, שרת על אופייני סיפור #

 השבוע סופר החמישים, שנות בתחילת אירע
 בלשכתו שרת הופיע אחד יום :בירושלים

ששא לעוזריו, כולו. נירגז החוץ במשרד
 ידו בכתב פתק הראה הרוגז, לפשר לוהו

 בו דאז, הבטחון ושר הממשלה ראש של
 הבט־ שר להיות מוכן אתה ״האם נשאל:
סי בשאלה,״ לדיון להיכנס ״סירבתי חון?״

 המעליבה. הפנייה צורת ״בגלל המנוח, פר
 גם # בפתק?״ שואלים כזאת שאלה האם

 תרם רב, זמן במחיצתו שעבד אכן, אכא
ב זה היה שרת. של דמותו להארת סיפור
 לא הרב העבודה כשעומס ,1948 מאי חודש
 אותו נאום, לכתוב כדי זמן, לשרת הותיר

 הוא האו״ם. עצרת בפני לשאת צריך היה
 התיישב וזה עזרתו, את ביקש לאבן, פנה
הת בלילה בשתיים בעבודה. והתחיל מיד

 אם לוודא כדי אבן, עם טלפונית שרת קשר
הפ שכן, לו וכשהתברר הושלמה, העבודה

 הנאום את תישא ״אתה עוזרו: את תיע
 אותו מכתב על חתמתי לא מעולם בעצמך.

 נאום נשאתי לא ומעולם בעצמי ניסחתי לא
 באבן נהג שרת בעצמי.״ חיברתי לא אותו

מב הריץ הנאום סיום עם ומיד כבתלמידו,
ה נאום כי לו בישר אבא, של לאבא רק

המאוחדות, האומות בעצרת בנו, של בכורה

אוז׳ה קלודין כוככנית
חדשה נערה

ה־ של הדירקטוריון יו״ר # מזהיר. היה
 פעם נכח איך סיפר צור, 3יןןק קק״ל,
 נסיעתם בעת שרת, על נחה שהמוזה שעה

 שביקרו אחרי לארץ־ישראל, ממצרים בצוותא
במל הבריטי לצבא שהתגייסו עבריים חיילים

 הקשיב איסמעיליה עד השניה. העולם חמת
חדל, והלאה ומשם בעניין, צור לדברי שרת
כש בירושלים, למחרת, בהירהורים. שקע

שרת, של בביתו תה לשתיית צור הוזמן י■
 של לשיר שלו תרגום בפניו המארח קרא

 היום מן שתיקתו את הסביר שרת היינה.
ה שתרגומי שעה אותה ״נזכרתי הקודם:

מחדש.״ אז אותו וחיברתי טוב, אינו קודם
בהירהורים שרת שקע תמיד לא אך • 1

סיבות לו היו לפעמים דווקא. שירה לצורך

כ״עדן־סלון" מלכודהפסטיבל את מכתיר יורגנס קודד
חדש זקן

הח בערב כמו עצוב, להיות אחרות טובות
 ,1947ב־ ארץ־ישראל חלוקת על האו״ם לטת

 הצפוי הכוחות שמאזן לו ניראה כשהיה
 כמה עם עמד הוא שבדרך. למדינה נוח אינו

 שניגש עד העצרת, בבניין במיסדרון מעוזריו
 יעץ מתומכיו, שהיה גווטמאלה, נציג אליו

הקוד פניו נימוקו: הבניין. מן להסתלק לו
 דימוראליזציה להכניס עלולים שרת של רים

 בדיחת >• העברית. המדינה תומכי בקרב
ב בן־גוריון, הקפיד מדוע מסבירה השבוע
 להדגיש המיעוט, באסיפת שרת על הספדו

 הוא המדינה: להקמת התנגד לא המנוח כי
 ח״כ • באחריות. מישהו עם להתחלק רצה

 האחרונה השבת את שבילה פרם, שמעון
 במסעדת ליבו את לסעוד ניכנס בקיסריה,
 התעניין התזמורת, בנגני משהבחין סטראטון.
 מאור״ ״אנחנו מהם: אחד השיב במוצאם.

 נשאר לא פרם למיעוט.״ ושייכים עקיבא,
 משהו ״נגנו להם, אמר כך,״ ״אם חייב:

 הפך שעה אותה • וקד. והוא בשבילי.״
בקי הוא גם שבילה קדלק, די1ר ידידו,
 שנערך פינג־פונג במישחק לשופט סריה,

 מנהל לבין דוגלאס קירק השחקן אשת בין
 לשפוט, תחילה סירב תדי קיסריה. מלון
 חלק לקחת שש אינו כלל בדרך כי טען

 להביט אוהב כלשהן, בהתמודדויות פעיל
 עיריית ראש >• כמשקיף. הצד, מן עליהן
 כי עתה גילה לוי, (״יוסקה״) יוסף אילת,

 שלום למען משלו פרטית ביוזמה פעם נקט
 בסביבתו לפחות כללי, לא אם ערבי,—עברי

ה עמיתו עם להיפגש הציע הוא הקרובה.
הטל באיש השתמש השכנה, מעקבה ירדני
 מורו, כבמתודך. מורו אד האמריקאי ביזיה

השלי את עצמו על קיבל בינתיים, שנפטר
כש חוסיין. המלך עם כך על שוחח חות,
 כי ליוסקה בישר לישראל, נוספת פעם חזר

 מתפקידו, שהועבר מאז * מסרב. הירדני
(״ה ירוחם נהג בליבריה, ישראל כשגריר
 יגאל של שלישו שהיה מי כהן, ג׳ינג׳י״)

ישר שגריר ״יש להתלוצץ: בפלמ״ח, אלון
 בלונדון ישראל שגריר יש בוזשינגטון, אל

 אני.״ זה האחרון בדימום. ישראל שגריר ויש
מ מלהשתבץ ירוחם התייאש שעתה נראה
 למנהל מונה והחודש החוץ, בשרות חדש

ש בקבלת־הפנים • תריסים. לייצור בחברה
 דייווים, לאורי סוקולוב בבית נערכה

 אורי כמו בגילוי־לב, המברכים הצטיינו
 כמה להקריב מוכן לא ״אני למשל: זוהר

כדוג בבית־סוהר, לשבת כדי מחיי חודשים
 על־כך. מייסרני שמצפוני למרות אורי, מת

 שאינני כך על גם אותי מייסר המצפון אבל
 לי שיש כך על או עולים, ליישוב הולך
• מאחרים.״ כסף יותר  איחוד, קבוצת איש י
 הוא גם שהיה שדשכסקי, שמעון הד״ר

 הפרופסור כי גילה דייוויס, מברכי בין
ה בגורל להתעניין חדל לא פוכר מרטין

ה הפילוסוף הספיק עוד מותו לפני אסיר.
 כי לבקשו המדינה, לנשיא לכתוב ישיש
הכלא, מן אורי של לשיחרורו יפעל

★ ★ ★

ל בו ת י רו קו הבי
 פיזמונאי של משותפת מיוזמה יוצא מה

ם חיי ר כ פ אן גלריה ובעל ח י כג׳ ת
ש עומ השניים לרהיטים. מימכר בית ? רו

 לרהיטים מוזיאון כעין בקרוב לפתוח דים
 מערכות נפרדים, בחדרים יוצגו, שם ביפו,

 מי שונות. מתקופות רהיטים של שלמות
של מערכת רק לקנות יוכל לקנות, שירצה

 ומה יימכרו. לא בודדים רהיטים מה.
יש ארכיטקטית של משותפת מיוזמה יוצא

ח ראלית ק רי רד פ  צרפתיה וזמרת סגל כ
ץ ל ס סייד! כג׳ו  בר הסתם בר. סתם ? ג׳ו

מלון בקירבת סתם לו מונח יהיה הזה,

קו שתי בעל מפואר, אחר, בר • שרתון.
 בשם המקום תושב באילת עתה מקים מות,

ה ד הו ש. י ר  וחצי, חצות יקרא הוא חו
 פני המסובכת: השאלה על גם עונה והוא

ה בעל גילגולי כי לאן? הישראלי הנוער
 חלוץ היה הוא פעם התשובה. הם מקום

 במשמר מפקד היה כך אחר ופלמ״חניק,
 ולבסוף נפט חברת מנהל כך אחר הגבול,
 תל-אביבי משורר • להמונים. קוניאק מחלק
ה בשם צעיר נ ו ה, (״יבי״) י ד הו ־י הו בן
פזו תקווה בשם שירים קובץ החודש ציא

 שיאים: לשני להגיע זאת עם יחד עתיד רה,
זו שספריו במדינה, הכי־מבוקר המשורר

לז איך שיטה מצא יבי ענק. לתפוצת כים
 מבית הולך הוא ביקורות: בהרבה כות

 חיוני כי להם מסביר למישנהו, אחד מבקר
 ליד ניצב הוא כך אחר עליו. שיכתבו הדבר
ש מקומות מיני כל ובעוד התרבות, היכל

 את ושבים לעוברים מוכר תרבות, בהם יש
 ייאלץ השבוע, ספר יקנה שלא מי ספריו.
 מלאה הזדהות • השניה. למהדורה לחכות

ם לשחקן יש תפקידו עם , חיי אי ב פנ
ה הרב־סנול בשם השבוע המועלית קומדיה
 הסיבה: אותי. הקניט ליוות שלוש פלוגתי

 הוא כך אותו, הקניסו בצבא שרותו בעת
 בת״ מחול להקת • פעם. 24 לפחות טוען,
 ה־ יועצתה בעצת לאחרונה, הנהיגה שבע

ח אמנותית ת ר ם, מ ה א ר אמרי שיטה ג
קט קולנוע במצלמת מסריטים לפיה קאית,

 למען זה אין הלהקה. חזרות כל את נה
 ב־ אחר: שימוש נועד להסרמה ההיסטוריה.

 צורך ויש חולה, הרקדנים שאחד מיקרה
 את סוגרים אז בלהקה, אחר רקדן לשבץ
ה את בפניו מסריטים חשוך, בחדר החדש
 כ־ • תפקידו. את שילמד עד — חזרות
 פסטיבל בברלין נערך עת שנה, מדי מינהגו

ן הישראלי נוהג הסרטים, עו מ דן ש  ליזום ע
 השנה גם הפסטיבל. מלכת של בחירתה את

 במועדונו, שנערך ההכתרה, וטקס כן, עשה
רד נוצצים. כוכבים אוסף אליו משך  קו

ם, רגנ  המלכה, את הכתיר חדש, זקן עם יו
ט ר א ו טי ר ס נ׳ נ י רי בהת כפיים מחא ג

 בונד, ג׳יימס של החדשה ונערתו להבות,
ן די לו ה, ק ד  תוך הנעשה את בחנה או

אדישות. הפגנת
★ ★ ★

ע מסוק■ בו ש ה
ה • ש ל, מ העצ הליברלים ח״כ קו

את דו־השבועון מערכת עם בשיחה מאיים,
 הסוציאליים לעניינים חם לב לנו ״נחוץ גר:

הבטחוניים.״ לעניינים קר וראש
ן • עו מ ס, ש  תחת בהארץ, במאמר פר

 ״אני בבן־גוריון״: תומך אני ״מדוע הכותרת
 את שהדבירה אישיותו את להעריץ מוסיף
גילו.״
ל, • ״  (בן־גוריון) תקף ״אפילו שם: הנ

 שמעולם משוכנע אני אישי, באופן מישהו
עניין.״ במקום איש ראה לא הוא

ל, • ״  שקט, יודע שאינו ״איש שם: הנ
שלם.״ כסמבטיון

ל, • ״  האמיתי מייסדה ״הוא שם: הנ
היהודים.״ מדינת של

ל, • ״  סתירה ישנה ״אפילו שם: הנ
 הצטיינו מעשיו דבריו, לבין מעשיו בין

ובריאליזם.״ בהעזה תמיד
ל, • ״  מזכיר לו אין ״אפילו שם: הנ

 הוא ומאמריו מכתביו שפע ואת כתבנית, או
 נייר־ בו שיש בפינקס צפוף, בכתב־יד כותב
לעולם.״ מקומט שאינו פחם,
ם • י מן, חי צ  שפורסמה בצראה ויי

 בחיים להיות רוצה הייתי לא ״אני השבוע:
 ידיו במו בן־גוריון יחריב שבו יום באותו

חייו.״ ימי במשך בנה אשר כל

ספורט
כדורסל

ם שד כתרון ר ח
 ממנו לצאת מאוד, קל משבר ליצור

 נזכרו זו נושנה באמת כמה. פי קשה
 ישראל, של הכדורסל עסקני שוב השבוע
 אליו המשבר מן מוצא למצוא ניסו כאשר

).1452 הזה (העולם זה ספורט ענף הכניסו
 לבדיקת חקירה לערוך דרשו מכבי אנשי

 ובעיקר, ליגה, מישחקי כמר, של כשרותם
 את לנצח בית־אלפא הפועל הצליח כיצד

 לעומת הפועל, אנשי משמר־העמק. הפועל
ו לחזור המכבים מיריביהם דרשו זאת,

 כתנאי כסידרם, הליגה מישחקי את לקיים
מוקדם. ברור לכל

 לשוב מוכנים כבר אולי היו המכבים
 ההפסד שיבוטל תנאי: שהתנו אלא ולשחק,

 אנשי על־ידי להם שנפסק 0:2 של הטכני
 ה־ למחזור אי־הופעתם על כעונש הפועל

בליגה. האחרון מישחקים
 לא בכדורסל המשבר השי״ן. שעת

 זה. ספורט בענף המצב את רק סיכן
 הצדדים, משני לעסקנים ברור היה כי
 שתוצאותיו מאבק למעשה מנהלים הם כי

 הספורט ענפי שאר כל גורל את תקבענה
במדינה.
 הפועל ״אם מכבי: איש השבוע הזהיר

 אנחנו בכדורסל, מהליגה אותנו יוציאו
 אפשר אי איתנו המסקנות. כל את נסיק

 אורך לכל הספורט את נפלג אנחנו לשחק,
 באתלטיקה, לא פעולה, נשתף לא החזית.

אחר.״ ספורט ענף בשום ולא בשחיה, לא
 יתמו־ בארץ הספורט ענפי שכל הסיכוי

הספור ציבור את החריד לפתע, טסו
 פשרה נוסחת למציאת הדרך אך טאים,

נמצאה. לא
 של הכדורסל ועדת הקימה הראשון ביום

 של מיוחדת ועדה לספורט ההתאחדות
 ואיש כהנא יצחק הפועל איש אנשים, שני

 למצוא עליהם הטילה ברוך, משה מכבי
 סיכום כל לקבל התחייבה המשבר, מן מוצא
השנים. יגיעו אליו

 לא שוב אם השבוע. היא השי״ן שעת
 הליגה למישחקי מכבי קבוצות תופענה

 ואז התקנון, לפי תגורשנה, הן הלאומית
 מוצא למצוא הצדדים שני על יקשה בוודאי

כבוד. של
 בקדחתנות חיפשו בארץ הכדורסל ראשי
 שפע השבוע להם נכונו למזלם פיתרון.

 ליד רק ולא להיפגש. כדי הזדמנויות של
הרישמיים. הדיונים שולחנות

(-תני״) תנחום הישראלי הכדורסל סמל
 רבעו־ דפנה עם נישואיו את חגג בוהן־מינץ

 איש הוותיקים, היריבים שני בחיפה. ביץ
 איש הנבחרת ומאמן רוזין יהושוע מכבי

 את ניצלו שלח, (״צ׳ינגה״) שמעון הפועל
ביותר הגבוה הזוג לחיי שתו ההזדמנות,

 למצוא בתקווה ארוכות הסתודדו במדינה,
פיתרון.
 בר־ א.ת חגג פז ישראל הספורט כתב

 הכדורסל ועדת יו״ר בנו. של המצווה
שהוא גלובינסקי, חיים ההתאחדות של

 הסתודד ההזדמנות, את ניצל הפועל, איש
אבידן. צבי מכבי איש עם ארוכות

 מנהלי עתה: עד ההסתודדויות כל תוצאות
 ואילו קילו, בכמה במישקל עלו הכדורסל
לגווע. עומד לעומתם, הישראלי, הכדורסל
 שכל מכך נבע הפתרון במציאת הקושי

 הפועל, אנשי לו. מתנכל היריב כי חשד צד
 הליגה את פוצצה מכבי כי חשדו למשל,

באליפות. לזכות תל־אביב מהפועל למנוע כדי
״זה מכבי, איש הגיב שטות,״ ״זו

 השנה עומדת לא שקבוצתנו לטובתנו רק
הזד רודן למאמן יש כך באליפות. לזכות
 להכשיר ותיקים, שחקנים כמה לזרוק מנות

 נרוץ לא הבאה בשנה גם במקומם. צעירים
 לבנות היא עכשיו שלנו המטרה לאליפות.

חדשה.״ קבוצה
 בתל- המכבי מרחוב הכדורסל חובבי

 יריביהם כי זאת, לעומת חשבו, אביב
 מפתח- למכבים להתנכל כדי הכל את עשו

א׳. לליגה להורידם לנסות במטרה תקווה,
 לסבך, השבוע בסוף שהסתמן הפתרון

 היה ניראה הישראלי. לספורט אופייני היה
 לפשרה יגיעו המרכזים שני מנהלי כי

ש הכדורסל, ראשי של לראשיהם מעל
 אותם יאלצו נוקשות, בעמדות התחפרו

להתפטר.
 שבכדורסל ״העיקר ותיק: כדורסלן סיכם

 אנחנו בכדורגל. שקורה למה נגיע לא
 אותו. ואוהבים בכדורסל מאמינים עוד
פית איזה כבר ימצאו שבסוף חושב אני
 רק כזה משבר כל אבל חלם, של יון

 של העתיד כדורסלני מיספר את מוריד
המדינה.״
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