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ה אחד אפרסמון. והיקר הקדום הבושם
 למשיחת היה בו שנעשו הנכבדים שימושים

הכתרתם. בעת יהודה מלכי
ל יהודה מלכי הגיעו כיצד ההסבר את
 שפת־ על הבשמים מפעלי של בעליהם היות

ההיסטו אצל למצוא אולי אפשר ים־המלח
 בא-׳־, לדעתו פלאביום. יוספוס העברי ריון

 על־ידי ארצה הראשון האפרסמון שורש
כ־ ,הסתפק לא המלך שלמר. שבא. מלכת

אייכמן
הכושים עשרת של הסיפור

 עשה גם אלא בלבד המלכה בחסדי נראה,
וריחני. מסחרי שימוש בהם

תולדות
הסופי הפתרון מטב׳יד

שו הזדמניות בשלוש נפגשו 1942 בחורף
 ומפקדים פקידים 21ו־ אייכמן אדולף נות

 (חורז ואמה הברליני בפרבר בכירים נאציים
ה הפתרון את יחד תכננו הם זה!). כאן עם

היהודית. הבעייה של סופי
מל דו״חות מאחוריהם השאירו הנאצים

 של הפרטים פרטי על הפגישות, כל על אים
 330 להשמדת תוכנית (כולל השואה תכנון

 ליפול, צריכה שהיתר. בריטניה יהודי אלף
יום). בכל הנפגשים, לדעת

 פורה פרדריק בריסי, חוקר פירסם השבוע
 מה על העובדות אלה היו מדהים. מיסמך
 הפתרון מטכ״ל אנשי 22 בגורל שעלה

 פקידי ומשטרה, ס.ם. קציני שכללו הסופי,
 והתעמולה, החוץ והמישפטים, הפנים משרדי

 הכבושים, האזורים ומינהלת הבטחון משטרת
ש קבע פורד להורג. הוצאו שלושה

 המלחמה. בימי עוד מתו 22ה־ מן חמישה
 הי־ של וסגנו ס.ס. גנרל היידריך ריינהארד

ב צ׳כיים מחתרת אנשי על־ידי נרצח מלה
 .הרג משרד־המישפטים מאנשי אחד פראג;
 משרד־ איש ברלין; על התקפת־אויר על־ידי
 בהשתתפות כחשוד במחנה־הסגר נרצח החוץ

 איזורים מושל בהיטלר; ההתנקשות בנסיון
ו 1944 במאי התאבד כבושים מיזרחיים

טבעית. מיתה מת אחד מיפלגה פקיד
 להורג: שלושה הוצאו הנותרים 17מ־
 על־ידי הכבושה פולין במימשל בכיר פקיד

 ואדולף האנגלים על־ידי ם.ם. גנרל הפולנים;
ישראל. על־ידי אייכמן

 לסיפור בניגוד שופטים. היו שגייס
 אייכמן אנשי 14 כל נותרו עשרת.הכושים

בחיים: האחרים
ל מבלי אמנם, נעלמו, מהם ששה #

מס הם כי להניח יש אבל עיקבות השאיר
 ביניהם: לה. מחוצה או בגרמניה תתרים.

מילר. היינריך הגסטפו מפקד
 אחד גרמני. למשפט הובאו ארבעה !•
 ואחד שלוש אחד מאסר: שנות חמש דיצה
 זוטר״ ״עבריין בתור נקנס הרביעי זוכה.

לירות). 400מ־ (פחות מארקים 500ב־
 כלל. ך,וטרדו לא רבי־רוצחים וארבעה

לגיל הגיעם עד שימשו, אפילו מהם שניים
בגרמניה. כשופטים שנתיים לפני י,פרישה,

אחת ובעונה בעת השבוע ארצית בכורה הצגת
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