
במדינה ____
השואה

השירים שיד
 אושוויץ. זה מד, 14 בני ילדים ״שאלתי

 יודעים׳ שהם מה יודעים היו שפה הלוואי
 הולצברג, שמחה השבוע העיד כך שם.״

 לא שנעצר השואה, זכר להנצחת ״המשוגע״
ש מה כל נגד הפגנותיו על בישראל פעם

 לגרמניה. ישראלית הכשרה כמתן לו נראה
אותו'*'מזוע "'"הוא״דער׳על״ימעמד׳יישהותיר

״מ אושוויץ. אנדרטת מעל הלום הסרת זע:
 לשעבר שמחה, סיפר בארץ,״ שהתפרסם מה

 שבטכס הרושם ״מתקבל וארשה, גיטו לוחם
היהו של חלקם את להעלים הפולנים ניסו
 כולם נכון. לא זה אושוויץ. של בשואה דים

היהודים.״ על דיברו
 פולין, ממשלת ראש עם דיבר עצמו הוא

 ששיח־ הרוסי הגנראל ואם צירנקביץ׳ יוזף
 המתנה למראה בכו, שניהם אושוויץ. את רר

 שנשא עטוף־שחורים, אלבום להם: שהגיש
האפר. כוכב ובאנגלית: בעברית הכתובת את

 את להגדיר אי־אפשר שבפנים. הסיוט
ש־ למרות אמנותית, כיצירה הנאה האלבום

ה ברוכי־כשרון: אמנים שני חברו בייצורו
קניספל. גרשון והצייר צטניק, ק. סופר

 בשחור החקוקה מצבה, הוא האפר כוכב
ה הקטעים ובציורים. במילים לבן, גבי על

 כיוכב צטניק, ק. של מספרו נלקחו כתובים
שעון או האפר לק ייתכן אם הראש. מעל ה

 זה ספר הרי — שירה לספרות־המוות רוא
השואה. קינת של שיר־השירים ■הוא

ה במחנות אסיר היה לא קניספל גרשון
 לפני לראשונה אושוויץ את ראה הוא מוות.
 הנוער מפסטיבל חזרה בדרכו שנים, עשר

 ומצליח, צעיר צייר היה הוא במוסקבה.
 יצירותיו, בשל נכבד פרס קיבל עתה זד, אשר

״■ הפסטיבל. במסגרת שהוצגו
 לנפשו. מנוח מצא לא ביקור אותו מאז

 ממועקת אותי שישחרר משהו ״חיפשתי
 לא הסיוט מצאתי. ״ולא סיפר, אושוויץ,״

ב תוכי. בתוך היה הוא — אחרי רדף
נשמתי.״

 החליט אחד יום שהגלידו. הפצעים
 אבל בציור. המועקה את לבטא )38( קניספל

 צט־ ק. את חיפש הוא שואה? מציירים איך
המפתח. את לו שיתן בתקווה ניק,

 אוש־ פלניסת את לחיות כדי להישרף ״יש
 היה קניספל הסופר. הזהירו מחדש,״ וויץ

 זאת מה לו סיפר צטניק ק. להישרף. מוכן
 נזכר ויותר,״ יותר ״נשרפתי אושוויץ. היתד,

 לתחיה, ושוב שוב קמו ״סיטואציות קניספל.
צטניק.״ ק. של הקולחים תיאוריו עם

 ק. חודשים. נמשכה המשותפת עבודתם
 תיקן, צטניק ק. צייר. קניספל סיפר, צטניק

עוד. צייר וקניספל יעץ,
עמו נשימה שניהם נשמו אחד שיום עד
 הסתיימה. המוות מחשכי אל הצלילה קה:

ה מן שגאלני צטניק לק. נתונה ״תודתי
נש וכאשר קניספל. הכריז הנוראה,״ רדיפה

 כזו, לעבודה שניגש לפני היסס לא אם אל
 טריים. פצעים מגרד שאני ״פחדתי השיב:

 יותר הגלידו הגלידו. שהפצעים ראיתי אבל
 מחדש לעורר הזמן שהגיע החלטתי מדי.
הזכרון.״ את

הזכרוך ליום שהתאימה מחשבה זו היתד.
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ה מחשבה השבוע. שיחול ולגבורה, לשואה
זכרון. לנר האפר כוכב את הופכת

מפלגות
הקולעת הסיסמה

 בתהלוכות־ נראו השנה, במאי, 1ר,־ הפגנות
באופ מכל, יותר אולי מונח, ההסבר צללים.

בתל־אביב. מפ״ם הפגנת של ייה
סיס נשאו ותנועת־הנוער המשקים חברי

הסוצי הפער נגד אמיצות: פועליות מאות
 של הריאלי השכר על שמירה בעד אלי!

 (זלאה! ותעסוקה האבטלה לחיסול העובד!
ו דתית כפיה נגד שלום? יהיה כבר מתי

המצפון! חופש
 הושמעה ביותר הקולעת הסיסמה אך
 למפגיני קרא הוא הצופים. אחד מפי דווקא

מהממ צאו — הפועלים ״לטובת מפ״ם:
שלה!״

ציונות
שחומי־העור

הוותי הפעילים אחד הוא נימצוביץ יצחק
סופר גם הוא הנוער. עליית של ביותר קים

 חברו השבוע שלו. בשעות־הפנאי ועיתונאי
 אחת עם נפגש הוא כאשר העיסוקים, שני

 :צה״ל של והידועות הססגוניות הדמויות
אדיר״השפמים. חזי עובד רב־סמל
שבאתיו אסמארה העיר רב של בנו חזי,

 נולד בה בארץ מביקור מזמן לא חזר פיה,
 על לנימצוביץ סיפר הוא שנים. 46 לפני

ש היהודי, השבט — הפלאשים בין מסעו
האיסלאם. כיבוש לפני הערבי, בדרום מוצאו
ת: בידיעות נימצוביץ כך על כתב  אחרונו

 ששמרו ישראל נידחי עם פגישות אלה ״היו
 שנים, ואלפי מאות מזה היהודית זהותם על

חזו בהתגשם ישראל, מדיבת קום עם וכעת,
 חומת- מול עומדים הם הפלאשים, של נם

התנכרות.״
 שבמשך נימצוביץ, עדיין. אדיש, לא
 דרך עוברים נערים אלפי מאות ראה השנים
ב עתה ראה הנוער, עליית ומוסדות מחנות

 של מחודשת לעלייה עצום מאגר פלאשים
רב שם נמצאות הערכתו, לפי שכן, נערים.

פלאשים. של משפחות בות
 כאשר חזי, לרב־סמל לעזור החליט לכן

 האפשריות״ הדרכים בכל ״לפעול החליט זה
ארצה. לעלות לפלאשים לעזור

 מסעו: להסברת השאר, בין חזי, סיפר
 חודשי תשלום מציעים שבדיים ״מיסיונרים

 ובלבד — ראש־משפחה לכל דולאר מאה של
דתו.״ את שימיר
 — לפעול ״יש נימצוביץ: קרא כך על
״כו הוסיף: והוא מדי!״ מאוחר יהיד. בטרם

 המוזרה התופעה מול תמהים עומדים לם
 מדינת מצד אדיש יחס של נסבלת והבלתי

ישראל.״
ה עויין. הוא אדיש. אינו שהיחס אלא

 גם הם היטב. זאת יודעים עצמם פלאשים
 ה־ הנקודה על האצבע את לשים יודעים

 כתב אליהם. האיבה צומחת בה מדוייקת
 ביגלה, יונה בחבש, הפלאשית העדה ראש

הרס״ר: לידידו
שוברת הראשונה, הבעיה  העדה רוח את ה

ה' היא הפלאשיית, ה על־ידי שנוצרה הבעיי
ם לגבינו. הראשית רבנות  לקהי־ היטב ידועי

)14 בעמוד (המשך

ה ף* מ מו הוועד״הפועל של החמישית קו
או לסלק מנסים המומחים פצצה. נחת ג■
 אותה. לפרק משתדלים אנשי־מקצוע תה.

 את לשכנע דרך מחפשים הגדולים הבוסים
חזיז. סתם זהו כי הפועלים

 הפצצה להם. יעזור לא זה כל אבל
תתפוצץ.

 העולם וחצי, חודש לפני שם, אותה הניח
 גמול״, יש דבר ״לכל הכותרת תחת הזה,

ו פועל מכל נלקח הכסף השאלה: בליחיי
שים מה — שכיר  עיסקות באיזה בו? עו

אותו? מגלגלים
★ ★ ★

הדם קיבד היו״ר
 שפורסמו הגדולים אחד הוא סיפור

ההסת בממלכת הנעשה על אי־פעם ) (
 של הכספים משק ראשי הם גיבוריו דרות.

 מאות על החולשים אנשים — ההסתדרות
לירות. של מיליונים

מ האלה הגדולים האישים רועדים כיום
 לקאריירות פחד בחברד״ למעמדם פחד פחד.

תת שהמשטרה האפשרות מן פחד שלהם,
בפרשה. ערב

 מזכיר של להחלטתו בחרדה מחכים הם
 בפצצה לעשות מה בקר, אהרון ההסתדרות,

 ועדה עם לעיני אותה לפוצץ לפניו: שהונחה
בחשאי? לפרקה לנסות או —

 שלם שבוע מזה להחליט. לבקר קל לא
 ימי־ ניצול תוך ההכרעה, מן מתחמק הוא
ה של לביקורת המוסד חברי הרבים. החג

 הדו״ח את לו למסור הצליחו לא הסתדרות
 באמתחתם מוכן כבר שהוא למרות המפוצץ,

החג. ערב מאז
 ללמד יבולה כדו״ח הטמון על

 באשר :פשוטה אנושית עובדה
 ברומברג יעקוב המוסד יו״ר תפס
שהו השערורייה היקף מלוא את
 הלם, קיפל הוא לחקרה, עליו טל

לעבוד הופיע לא יומיים ובמשך
תו.

★ ★ ★

לחקור הורה המזביר
 החקירה? נערכה מה ל **
ג  קרנות על הממונה מאת רישמי מכתב ׳

 אל זיידל, הלל ההסתדרות, של הפנסיה
ה ״שר כתב כך. על משיב בקר, אהרון

שהתפ ״הגילויים הכללי: למזכיר קרנות״
 ובהארץ למארס 15 ביום הזה בהעולם רסמו

 חקירה.״ מחייבים למארס, 23מה־
 משיגה היתה לא עצמה שהפנייה ייתכן

 את שפוצץ הזה, העולם אבל תוצאה. שום
ל המשיך הוא ממנה. הירפה לא הפרשד״

יותר. עוד ומדוייקים חמורים גילויים הוסיף
 פועלים של זעמם את עוררו אלה גילויים

 ומיתון. אבטלה של בתקופה בייחוד רבים,
 זינגר, מנדל של זו היתר. אופיינית תגובה

 וזגימלאות קרן של הפנסיונרים אירגון יו״ר
 שהאמין ותיק ציוני עסקן זינגר, בחיפה.
 להבטחת קודש הקרנות כספי כי בתומו
 העולם מגילויי נדהם הפועלים, של עתידם

הזה.
 בקר, לאהרון מבתב שלח הוא
 שלמה ד״ר את להשעות תבע

רעיף.
ההסת החברה גמול, מנהל הוא רעיף
 הגמל קרנות כל כספי את המרכזת דרותית

 האשים הזה העולם ההסתדרות. של והפנסיה
 בכספי בלתי־כשרות עיסקות בביצוע אותו

ל כדי שיקר, הוא כי גם הוכיח הקרנות,
עיסקותיו. על חפות

 אחדות־העבו־ מטעם המרכזת הוועדה חבר
 שאילתה הגיש אף אלמוזלינו, נתן דה,

ב ההסתדרות של הכללי למזכיר רשמית
 רצה הוא הזה. העולם גילויי על הסתמכו

 הפועל הוזעד עושה ומה האמת, מה לדעת
האמת. את לברר כדי

ב לפתוח בקר הורה ברירה, בלית לכן,
חקירה.

★ ★ ★
שתקה מפ״ם

 לפי החקירה. הסתיימה בבר בשיו
 היה בזה — והתקדימים הכללים כל 2

 לביקורת המוסד שכן העניין. כל מסתיים
 את מפרסם אינו מעולם ההסתדרות של

עונש. אין — פירסום ובאין מימצאיו.
 ה־ השבועון מעורב הזו בפרשה אבל

 שכירים. אלפי למאות נוגעת היא מסויים.
 ממנה, בתחילה שהתעלמו אחרים, עתונים

שיו מכדי מדי גדולה פרשה זאת כי הבינו
 את שבר מעריב בשקט. עליה לעבור כלו

ל סופרו הרגיש כאשר השבוע, שתיקתו
מו שכאן מייזלס״ משה ההסתדרות, ענייני

למסור רק היה יכול הוא אדירה. פצצה נחת

באושוויץ״ כלוקים ״עוצר :קניפפל
השואה קינת של שיר־השירים

ך1 ך 1| | | | ך | | ה בנק למנהל היה |
! ו ים־ מנחם פועלים 1111111 ו

 חלקו את הזה העולם חשף כאשר שחור,
שלו. הווילה בפתח נראה הוא בשערוריה.

 הוא החקירה. לתוצאות מסביב ניחושים על
ב נשמרו הם כי — הפרטים את ידע לא
כמום. סוד

מדוע?
 :להיות היה יבול היחיד ההסבר

 מן אותם להעלים תקווה מתוך
כהסתדרות. שנהוג בפי הציבור,
 שותפות־ קיימת כאלה שבדברים בייחוד

ל במוסד המיוצגות המפלגות בין שתיקה
 מה ומפ״ם. אחדות־העבודה מפא״י, ביקורת:

 גם היתד, שנחקרו מקבלי־ההנאות שבין עוד,
 רונגיל. (״הדודה״) קלרה מפ״ם עסקנית

ה על כלל הגיב לא למשל, המ-שמר, על
 זה כל כי פסקנית קביעה מלבד גילויים,

גס. שקר אלא אינו
 הבוסים, את השבוע שהעסיקה השאלה

האם היתה: שינה לנדודי להם וגרמה


