
ספרים
מקזר

המטרופולין
 יהדות לחקר המכון (בהוצאת שאלוניקי

 סתם אינה תסלוניקי ענד) 358 שאלוניקי;
 לפני שנוסדה האיגאי, בים יוונית עיר־נמל

 אחות של שמה על ונקראה שנה 2300כ־
הגדול. אלכסנדר

 או, תסלוניקי, היתד, שנים מאות משך
יהו מטרופולין שאלוניקי, היהודי, בכתיבה

 על־פי־רוס בה, •היוו הספרדיים שיהודיה דית,
האוכלוסיה. ממחצית יותר

 הראשונים היהודים התורה. של חתן
 ימיה. בראשית עוד בשאלוניקי התיישבו

 ו־ מהונגריה מגורשים אליה נהרו אחר־כך
 עליית עם באמת פרחה והקהילה מבאוואריה

ופורסוג/. ספרד מגורשי של ההמונים
 ,1657 הכיפורים ביום בשאלוניקי, זד, היה

 שהוא הצהיר צבי שבתי שמשיח־השקר
 למעשה כי אם התורה, עם להתחתן החליט
 שאלוניקאית צעירה לאישה לשאת העדיף

פילוסוף. יוכבד בשם
 עורך־הדין היה אחר שאלוניקאי יהודי
 התורכי הפרלמנט חבר קאראסו, עמנואל

 משלושת אחד שהיה המאה, ראשית של
 השולטן לפני שהתייצבו הצעירים התורכים

הדחתו. על לו והודיעו אל־חמיד עבד
מתוך שלושה הזכר. כתוך קרניים

בעיר ישבו יווניים יהודים ארבעה כל
 מדי פורסמו בו נכבד, תרבותי מרכז שהיתר,

היהו־ הלשון בלאדינו, ספרים עשרות שנה
שכספיר, של תרגומים (כולל דית־ספרדית

 פיג־ נאט הבלש והרפתקות עליכם שלום
קרטון).
 תעשייתי מרכז שאלוניקי היתד, לכל מעל

 ל־ במיזרח הגדול בית־החרושת (טחנות,
ה הגוון עם טבק) (יין, ומסחרי רעפים)
 זאת — טהורה יהודית תעשייה של מיוחד

 עיבודם של הראשון שבשלב השופרות, של
אור־ זבל בתוך הקרניים את תוקעים היו

)1900 משאליוניקי(כערך יהודיה
בקבוק־בושם ססרקות־שן, ריחני, סבון

משרידי־הבשר. לטהרן כדי גאני
ה החלה הראשונה מלחמת־העולם אחר
וב ממנה היגרו ורבבות להתפורר קהילה
 הסבלים אפשרו בה לארץ־ישראל, מיוחד

 חיפה נמל את לייהד משאלוניקי הסווארים
תל־אביב. נמל את ולאייש

 שכונת את הקימו אחרים שאלוניקי יוצאי
 מבעליה (שאחד תל־אביב בדרום פלורנטין

וש־ ימים אותם של שכם של המופתי היה

 שלמה הראשון, מתישבה שם על נקראה
פלורנטין).
היהו שאלוניקי הכלה. של מגכת

 בעלי בתי־הכנסת המיוחד, אופייה על דית,
 של הדלעת (בית־הכנסת המוזרים השמות

 יוצאי של הזבוב בית־הכנסת פורטוגל! יוצאי
 הגרמני: הכיבוש עם לטמיון ירדה אשכנז)

 ולמועדוני־לילה לאורוות הפכו בתי־הכנסת
 לכיבשני נשלחו יהודיה אלף 60מ־ אלף 44ו־

אושביץ.
 שהדבר יהודים, 1500כ־ בעיר חיים היום
ה הקהילה של לעברה אותם המקשר היחידי

 לא שהגרמנים המציבות מעט הן מפוארת
 שעור מינהגים וכמה מבתי־הקברות עקרו

. בידיהם. נשתמרו
 (המתן) הבוגג׳ה הוא אלה ממינהגים אחד

ה לפני שעות כמה לכלה מגיש שהחתן
 מספר מעיל־רחצה, כולל זה מתן נישואין.
 בקבוק־ מסרקות־שן, ריחני, סבון מגבות,

סמליים. ודמי־מרחץ בושם

שידה
כאן

הכלב קבור
יצחק (מאת כשדה הזריחה אחרי

 היתרון ),עמ 67 םבר)םקי; נ. הוצאת חורש;
 מחבריהם אם אפילו ספרי־שירה׳ בקריאת

 נחמן חיים של ישירים צאצאים בדיוק אינם
 בדימויים הוא טשרניחובסקי שאול או ביאליק

ומשורר. משורר כל של השונים השיריים
 אפילו משהו, אומר משורר הכל אחרי כי,

 מלים בפחות זאת לעשות משתדל הוא אם
 אומר הזריחה באחרי למשל, סופר. מאשר
 האהבות, אלוהי על דברים: מיני כל חורש

המיזבח. ועל העקרות על
 כיצד זה באמת אצלו שמעניין מה אבל

 כלב שיר, לכל כמעט להכניס, מצליח הוא
שניים. או אחד

 קברך על ותלית מציע הוא אחד במקום
 הוא אחר במקום כלב״; קבור ״כאן / שלט
 את ללזנות הכלבים עם הולך הוא כיצד נזכר

העצים.

 המהלכים, הכלבים זוג לא בוודאי ואלה
 רפודי ברחובות חורש׳ של משיריו באחד
 של בחוצר הנובתים הכלבים שני או דומן

כנעני. סיקדש
ה במיקדש כי לציין יש ההגינות למען

 הכלבים את משאיר לא חורש אפילו כנעני
ה בתולות שתי גם שם מופיעות ולכן לבד

המיזבח. על באש נופחות

תרגום
השכבנית וידוי

 הוצאת בודן; פול (מאת צ?£ירה אשד!
 של העשירי ספרו גיבורת עמי) 170 אל״ף^
 פעם שהיה ומי ידוע צרפתי עיתונאי בודן,'

 (פייר צרפתי ראש־ממשלה של יועצו גם
 הצעירה הצרפתיה האשד, היא מאנדס־פרנס),

 המאה של השנייה המחצית של האופיינית
 בווידוי בודן, לפני חושפת היא העשרים.
 את אינסופי, כמעט דו־שיח בצורת המתנהל

חייה. כל
מז דיילת, להיות הספיקה הצעירה האשד,

 ו־ שומרת־חולים מנהלת־חשבונות, כירה,
 היא אודותיה: אחרים פרטים דוגמנית־צילום.

גי את מעדיפה ילדים, של לחטאים סולחת
 את מחבבת המינגווי, של לנשק הקץ בורי
 להרביץ אוהבת ואפילו גרשווין ואת גויא

 משתוקקת שהייתי בחורות (,״יש מכות
 שלהן!״)• באחוריים לבעוט

ה האשד, מלידה.״ ״סטריפסיזאית
 בגרות תעודת בעלת גם היא הזאת צעירה
ש יודעת והיא הואיל אבל כולם״) (״כמו

 והגוף שלה הפנים בעצם זה שלה ההון כל
שכבנית. —לכל וקודם לכל מעל היא שלה,

ו 16 מגיל כבר נסיון לה יש זה בשטח
 חושבים שהגברים מה בדיוק גם יודעת היא
 חלקי־גוף מיני כל ועל שלה הישבן על

שלה. אחרים
 (״איך באמת מודרנית אשד, היא מזה חוץ
 כשיש בשחקני־קולנוע מאוהבת להיות אפשר

 כגון לחיים, כללים גם לה ויש טייסי־חלל?״)
 — מלידה סטריפטיזאית היא בחורה ״כל

זאת!״ יודעת כשאינה אפילו


