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במרינה
קיבוצים

אותה אוחביס כולם
 התשע־ הוועידה של הגדולה האטרקציה

 היר לא ביגור המאוחד הקיבוץ של עשרה
 גלילי, אלון, העבודה אחדות גדולי דווקא

 לב תשומת יותר הרבה כרמל. טבנקין,
 בשם )20( צעירה יגור תושבת משכה

קנטרוביץ. קניסטה
ה הדמות בעלת הבגדים מחסן עובדת
 חור עובדי המשק. אהובת ז,יא שברירית

להג צריך לא בי אמנם סבורים האוכל
 לרוקן קניסטה של נוהגה בגלל וזר, זים•
 מגע שבתחום והפלפל המלח כלי כל את

 מספיק לא שהאוכל בטענה לצלחתה, ידיה
בשבילה. חריף

 קניססה את אוהבים כולם כאמור, אבל,
 הגרז׳־ אחד בעלה, אותה אוהב ובמיוחד

ה בן קנטרוביץ יהושוע יגור. של ניקים
 החודש, לשאתה עומד הוא הכל, אחר •30

 הפעם חודשים. ששה תוף השנייה בפעם
וישראל. משה כדת

 החל העניין כל כי המליץ. השגריר
מכו קצין (אז) נשא עת שנה חצי לפני
 דבוסטין קניסטה את יהושוע, אנייה נית

יש ששגריר אחר זה היה אזרחי. בטקס
ממ פקיד קניסטה, אבי לפני המליץ ראל

 את שהכיר זה יגור בן על בכיר, שלתי
המקומי. במקדש לעתיד כלתו

 לראשונה, האוהבים נפגשו בו המקדש,
 הפלא ומה תאילאנד בירת בבנגקוק, עומד

 העור ובעלת העיניים מלוכסנת שקניסטה
 המילון את ביגור, כעת, מחברת הזיתי

 אלפים חמשת מזה הראשון העברי—הסיאמי
שנה, ושש עשרים מאות שבע

עדות .*יס
9 □ המהגר באו מניין

ירוש לרבני גיטה בנימין הסביר באשר
 פלאשי אבל פלאשי, אמנם הוא כי לים
 לקבל הרבנים סרבו דבר, לכל יהודי הוא
עבוד לרחל אותו להשיא מאנו דעתו, את

).1481 הזה (העולם
 עברו מאז דמדכה.״ נתן ״המלך

 גם הרבנים. דעת שתשתנה בלי חודשום
 הוא להפך. השתנתה. לא בנימין של דעתו
ש מדעי ממחקר עידוד לשאוב יכול היה

 ה־ ביומון דווקא השבוע פורסמו עיקריו
הצופה. מפד׳׳ל,

 ברורה לא אמנם גלר: יעקב שם הסביר
 הפלאשים אלף 20 של היוחסין שושלת
הזרים, געז: העתיקה, החבשית (בלשון

 והמעדיפים בהבש, כיום החיים המהגרים)
 מאוד אבל ישראל, בית לעצמם לקרוא

 של צאצאיהם הם כי הדעת על מתקבל
לחבש. שהתגלגלו קדמונים יהודים

 המשנה כמפרש מכובדים, יהודים חוקרים
הפלא כי סברו מברטנורא, עובדיה רבי
 החליטו אחרים דן. שבט צאצאי הם שים
ממצרים יצאו שלא היהודים צאצאי שהם

ה יהודה ספרד, משורר הכללית. ביציאה
 יהודים צאצאי שהם דעתו את הביע ,,לו

חבש. מלך על־ידי נשבו אשר תימנים
 בהיסטוריה אחורה יותר עוד לחזור ואם

 כי השגרתית לדעה נוסף הרי היהודית
ב הרומנטי׳ האיחוד צאצאי הם הפלאשים

 בן־דויד שלמה של ירושלים, חומות צל
 למלכת־ נתן שלמה (״והמלך ומלכת־שבא

 מתקבלת שאלה״) אשר חפצה כל את שבא
 צאצאי הם הפלאשים כי הגירסה הדעת על

מלכת־שבא. עם שלמה ששלח הכבוד משמר

רדיו
משת דת בן נוצר׳
 אל- ,תוניסיה נשיא של מיברקו פרשת

 משמשת ),1507 הזה (העולם בורגיבה חביב
וע בירורים לשיחות, עדין נושא עדיין

ב קול־ישראל עובדי בקרב הדדיות קיצות
ירושלים.

ב החדשות עורך הוזמן למשל, השבוע,
 לשיחה נחמיאס, ויקסור הערבית, מהדורה

 המנהל הוועד יו״ר יחיל, חיים הד״ר אצל
 נחמיאם זה היה כזכור, רשות־השידור. של

הער במהדורה המיברק דבר על שהודיע
קצר. זמן כעבור להכחישו ונאלץ בית,

 לעברו, חייך יחיל, אל נחמיאס כשניכנס
 בן־יעקוב כ.,ורדי באירוניה עצמו את הציג

קור היה שבן־יעקוב כשם העוקץ: הערבי״.
 נה־ שימש העברית, במהדורה המיברק בן

הערבית. במהדורה קורבן מיאס
 של החדש תוארו אך הגיב, לא יחיל
 עובדי כל בין עין כהרף התפשט נחמיאם
 אין כי העובדים אחד ניזכר ואז הרדיו.

ה המהדורה שעורך הראשונה הפעם זו
אחרת. דמות מייצג ערבית

 הרדיו: עובד סיפר נלהב. תיאור
 בסביבות נחמיאם סייר שנים כמה ״לפני
 ל־ לדווח כדי בירושלים, מנדלבאום שער

 הנוצריים הישראלים האזרחים על מאזיניו
 המולד. חג ביקור אחרי מירדן החוזרים

ב החדשות עורך בעמיתו, נתקל לפתע
מטרה. אותה לשם הוא גם שבא צרפתית,
 באוזני התלונן הצרפתית המהדורה ״איש
 שכן בעבודה, מתקשה הוא כי נחמיאס

 בקרב צרפתית דובר שום עדיין מצא לא
ל לראיין יוכל אותו החוזרים, הצליינים

 נתן מלא, בפה חייך נחמיאס חי. שידור
 הקושי על להתגבר כיצד רעיון לעמיתו

הזה. הבלתי־צפוי
ש בצרפתית קול־ישראל מאזיני ״ואמנם,

 ישראלי- מפי נלהב תיאור יום באותו מעו
 עתה, זה מירדן שחזר נוצרי־דובר־צרפתית,

 התיאור הקדושים. במקומות שביקר לאחר
ומשכנע. חי היה

עוב מקרב בודדים רק ידעו הסוד ״את
 המקלט מן בקע שקולו האיש הרדיו: די
 בירדן. מימיו ביקר ולא נוצרי, היה לא

ל בנוסף אשר נחמיאס, ויקטור זה היה
צר גם יודע הוא בפיו השגורה ערבית
 חבר על להקל ושהחליט בורייה, על פתית

לעבודה.״

קנטרוביץ' זוג
שנה ושש עשרים מאות שבע אלפים חמשת מזה לראשונה

1510 הזה העולם


