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במדינה
שלל

 ואריס עזיסר׳ עליזה נין הנוצץ הוומו מאחורי
גרוה סורה, את שאיבדה ■שמח שר המזעזע
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־ עדקדי עליזה מאת
 הישראליים והתיאטרון כחוגי־הכוהימה מהלכים תמימה שנה מזה

שהת עליזה, על עזיקרי. עליזה זמרת־הצמרת של סיפורי־אהכותיה
 מהוללת, עממית זמרת להיות עכרה כשחקנית, כתחילה פרסמה

 סאן, ארים היווני הזמר של אהבתו את לעצמה כבשה כי מספרים
חמודים. ילדים לשני ואב לאשתו מאוד נשוי שהוא העובדה למרות

 תולדות את היא, כלשונה לספר, עזיקרי מעליזה ביקש הזה״ ״העולם
 - זאת עשתה הגדולה העממית הזמרת הטראגית. ואהבתה חייה

:בלשונה באן המתפרסם ראשונה, ממדרגה אנושי מיסמן• - והתוצאה

הזדמנות
חד־פעמיוג

 ששת־ במלחמת ■המצרים חששו האם
אטומי? נשק נגדם תפעיל ישראל כי הימים

 השלל בין כי לראשונה פורסם השבוע
 מוני־ מספר גם נמצאו בסיני׳ צה״ל שלכד
 קרינה עוצמת למדידת (מכשירים גייגר

גרעינית).
 האטומי מהכור מדענים

 הסובייטים מוני־הגייגר כי מצאו בנחל־שורק
 מאוד מגושמים הם המצרים ברשות שהיו

לטלטול. וקשים
 מוני- להפעיל הספיקו לא המצרים

 שהוטלו הפצצות אם לבדוק כדי אלה גייגר
לא, או אטומיות היו עליהם

חד־פעמי מונה־גייגר
רן, לא עט, לא פו דיו לא צי

מפלגות
עוצר

לעצרת
יש מדינת של הלא־רשמיים החגים בין

ה אוקטובר למהפכת יום־השנה תפס ראל
 הקומוניסטים, רק לא כבוד. של מקום רוסית

ה אות את במהפכה שראו אלה כל אלא
 בכנסים, חגגו הסוציאליזם, להגשמת זינוק

 אחייים• וטקסים עצרות
 ישראל כלפי ברית״המועצות של עמדתה

התלהבותם ציננה ששת־הימים מלחמת מאז
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ה לוח ובפועל. בכוח המהפכנים כל של
 בנובמכר, 7ל־ עד למשל, מפ״ם, של אירועים

 אף מזכיר אינו הרשמי, החג יום שהוא
יום־המהפכה. את אחת במילה

 כשרק במועדוניה, בצינעה תחוג מק״י
 באסיפה להופיע מיועד מיקוניס שמואל

פומבית.
 של לרק״ח פתוח השטח נשאר זה במצב

 האפוטרו־ להיות טובי ותופיק וילנר מאיר
ה למרבה המהפכה. חגיגות כל על פסית

זו. מהזדמנות רק״ח נסוגה הפתעה
 תיכננה תחילה מהפכה. של הדגמה

ה לעצמה: היא גס (הקוראת רק״ח אמנם
חגי עצרת הישראלית) הקומוניסטית מפלגה

ב שעבר שישי ביום להערך שעמדה גית,
 בה זו, בעצרת בתל־אביב. מוגרבי אולם

 חביבי, ואמיל וילנר מאיר להופיע התעתדו
המפלגה. של 21ה־ הכינוס גם לד,פתח עמד

 שבאו יק״ח נאמני עשרות כמה אולם
נעולות. הדלתות את מצאו מוגרבי לאולם
 לגמרי פרטית ביזמה התאכזבו. הם רק לא

 הן אף שהחליטו חבורות מספר התארגנו
 שהם אלא טוגרבי. ליד השבת ערב את לבלות
אגרופיהם. את זה לערב הכינו

 מה האלה הקומוניסטים את נלמד ״אנחנו
 הבטיח ישראל!״ מדינת את להשמיץ זה

 לנו אמר לא אחד ״אף אחד. חסון צעיר
 לנו כואב סתם ״זה גילה, זאת,״ לעשות

כך!״ מדברים שהם
 של המהפכה עצרת למארגני שגם נראה

 להדגמה ייהפך שהערב חששות היו רק״ח
ה ״ביום מוגרבי: בעל סיפר ׳מהפכה. של

 בגלל כי לי והודיעו אלי צלצלו הם חמישי
 את מבטלים הם טוב מרגיש לא שוילנר זה

הכנס.״
 אחרים הסברים היו עצמם רק״ח לאנשי
ה ״נוכח נאמר: רשמית בהודעה לביטול.

 החליט האחרונים בימים שחלה התפתחות
הכי את אחר למועד לדחות המרכזי הוועד

המפלגה.״ של הארצי נוס
 ־אחרי רק״ח: דובר הסביר אישית בשיחה

 והצתת אילת הטבעת השבוע, שקרה מה
ה את להעסיק קשה בסואץ, בתי־ד,זיקוק

 ל־ד עד אבל המהפכה. כמו בנושאים אנשים
 נמצא עוד אנחנו זמן• עוד יש בנובמבר

המהפכה.״ את לחגוג זמן
 למפלגה הגיעו אם הדובר נשאל כאשר
 באי על המתוכננת ההתנפלות על ידיעות
 אבל היו, לא ממש ״ידיעות השיב: העצרת

בהחלט!״ סביר זד,

דת
אבנט

הבית הר־ על
 הרב רק ולא דתיים, יהודים הרבה יש
 הר״ בבעיית אלה בימים המתחבטים גורן,

)1 1 הבית.
 הרמב״ם דעת את מקבלים רובם כי ואם
 אותו שלישי, בית הקמת על לדבר מה שאין
 יש לכשיבוא, המשיח, המלך ורק אך יבנה
 אמנם אפשר המיקדש את כי הסבורים כאלה

קור להקרבת מיזבח, אבל למשיח, להשאיר
זאת. בכל להקים, אפשר כבר בנות,

 הירש צבי הרב זה היה ישיר. ייחוס
 לקנות שנים ממאה יותר לפני שיזם קלישר

 לחדש על־מנת התורכים מן ירושלים את
 ואחד הר־הבית. על הקרבנות עבודת את

 צבי הרב עת, אותה של הרבנים מגדולי
 לעשות מניעה כל שאין פסק אף חיות, פרץ
 הר־ על שיוקם המיזבח על הפסח קרבן את

הבית.
 אחד, צרפתי לרב היתד, לגמרי שונה דיעה

 רבי זה היה שנה. 600מ־ יותר לפני שחי
 הרבנים רוב כדעת שסבר, הפרחי אישתורי

 אסורה שונות, הלכתיות מסיבות כי כיום, גם
 שאין כך להר־הבית. הכניסה היהודים על
מיזבת. על ולא מיקדש על לא לדבר מה

 תמה קיים, זה איסור היה לא ואפילו
 מיוחסים כוהנים מוצאים היו כיצד הפרחי

 שאינם כוהנים הם אלה הקרבנות. לעבודת
 אלא משפחתית, מסורת סמך על כוהנים רק
 הבית לכוהני ישיר ייחוס בעלי כוהנים הם

השני.
 הדתי החוקר גילה השבוע מושזר. שש

מניעה: עוד לוינגר יעקב
 היו שאפילו העובדה זאת לו שמפריע מה
 יידע היה מי מיוחם, כוהן 1967ב־ מגלים
אותו? להלביש יש בדוק כיצד
ה את לכוהן להכין כיצד יודע היה מי

 ל״ס) (טסות .עשוי להיות הצריך אבנט,
 שני ותולעת וארגמן ותכלת מושזר ״שש

רוקם״? מעשה

 סאן ארים בשביל שאני יודעת ני ^
ית שהוא חושבת אינני הרפתקה. רק

 לא זה לי ואגב, — מאשתו אי־פעם גרש
נשוי. שהוא מפריע

כיום, בכלל, יודעים אריס של בזכותו כי
עזיקרי. עליזה היא מי

 לעבוד שהתחלתי לפני חודש התחיל זד,
 צריכה אני לאריס. השייך זורבה, במועדון
 עם הייתי לא כבר ההם שבימים להדגיש
הס לידי הגענו לכן קודם שנת חצי ניסים:

רוצה. שהוא מה יעשה מאיתנו אחד שכל דר
 של חיי־הנשואים את הרסתי שאני אומרים

 שאני המידה באותה נכון. לא זה סאן. אריס
 להגיד גם היה אפשר חייו, את ״הורסת״

שלי. חיי־הנשואים את ״הרס״ שהוא
 היחסי האושר אל גם להגיע היה קל לא
הזה.

בדי _ לעיני חיה נשרפת אמי את ראיתי
ירושלים. שבפרברי הדלה רתנו

★ ★ ★
מ א? שד י5וח שנה

 אמי את נטש אבי בבית. לכד יינו
שנ בת בהיותי לכן, קודם שנים שלוש \ ן

רצו שנים 18 משך כמעט, חיי וכל תיים.
חיים. אות נתן לא פות,

 האיום כשהאסון לבד הייתי כך משום
 בעזרת לה, גיהצה אמי כך: אירע זה קרה.

ו שמלתה, התלקחה לפתע, מגהץ־פחמים.
בוערת. החלה היא

 עמדתי, חמש? בת ילדה לעשות יכולה מה
עזר. לא דבר שום אבל וצווחתי. בכיתי

 לא כבר לבית־החולים, איתר, כשהביאו
בחיים. היתד,

— וחצי כשנה ובמשך — רגע באותו חמש בגיל מוקדם: אותי הכירו הצרות
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