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נזיגדלי־ שני מארזי־הלבנון, עובדו התריסים מברלין, הובאו העץ

 נשים. — האחר גברים, שימש האחד :בחזית נישאו מדרגות
 זו תמונה השייך. של מנשותיו אחת לכל יועד מיוחד מישבן

האדריכל. על־ידי נשמרה דורות, שני לפני גרמני בשבועון פורסמה

 על הכורת עולו־, אלה ימים עצם ך*
ה תל־אביב של לפארה וסף1 שריד ■1

 על־שום כך שכונה חסן־בק,״ ״בית ישגה,
 דרך- באמצע חסן־בק, למיסגד סמוך היותו
ליפו. תל-אביב בין החוף

 בשנות־חייה שהיתה זו, אדומה טירה
 של מנופה בלתי־ניפרד לחלק הארוכות

 אמי עשרות של בציוריהם הונצחה העיר,
 ״מלכת :סרטים בשני והשתתפה ואף נים,

 ד אלמגור, גילה של בכיכובה הכביש,״
 גרמנית־ישרא- הפקה קורצ׳אק,״ ״יאנוש

הפולני. פורד אלכסנדר של בבימויו לית,
 מיוחד־במינו בית של ההיסטוריה את אך

מכירים. הכל לא זה
 האדריכל

יהודי היה
 על־ידי ניבנתה האדומה טירה ך*

 בשנת אפנדי בדס שייך מישפחת 1 (
 מכובדת פרדסנים מישפחת זו היתד, .1925

 בכל רבות אדמות בעלת מאד, ועשירה
 ובניה בביירות, כיום היושבת הארץ, רחבי

בנקאות. בעיסקי עוסקים
 ישבו הקטנה תל־אביב של ימים באותם

הט אשר נודעים, אדריכלים שני בעיר
מפ על הבלתי־מעורער חותמם את ביעו
 והחלו 1920 בשנת ארצה עלו שניהם תה.

 סולל־ בחברת ראשיים כמהנדסים עובדים
 חברה בשותפות, הקימו, אחר־כך בונה.

בתים. לתיכנון פרטית
 פסובסקי, ריצ׳ארד האדריכל היה האחד

 עלה אשר מילוא, יוסף הבמאי של אביו
 יהודה — האחר מצ׳בוסלובקיה. ארצה

 לו שקנה לאחר מפטרבורג, שעלה ברלין,
קלאסיקאי. כאדריכל ברוסיה, גדול שם

 את יחדיו תיכננו הללו האדריכלים שני
תל בית־והמלון את מוגרבי, קולנוע בניין
 נהרס הוא (שאף אחד־העם ברחוב פיות

 רוטנברג של הבניין את אלה), בימים
 הספרדי בית־הכנסת את החשמל), (חברת

ה בית־הלבנים יאת אוהל־מועד, המפואר
 רבים ועוד רוטשילד, שבשרירות יפה

אחרים.
 פסובסקי ריצ׳ארד האדריכל שמע כאשר
 הטירה של הריסתה על ,86ה־ בן הישיש,
נדהם. השבוע, האדומה
 שאל י״ יפה כל־כך דבר הרסו ״למה

ה לעמודי־השייש קרה ״מה רועד. בקול
 למה שם? שהיה הנפלא לעץ נפלאים?

למענה. זכה לא הוא זה?״ את עשו
סי את פסובסקי סיפר מעט, משנרגע

הטירה: של פורה
 כשייך היה שידוע אפנדי, בדם ״שייך

 וביקש אלי בא מונים, בכפר וגר מונים,
 ג׳נטלמן היה הוא עבורו. הבית את שאבנה

 מאד. ונאה מגודל גבר ראשונה, !ממדרגה
 עבורו הבית את תיכננו ואני !ברלין יהודה

 אף — ושלם מלא אמון בנו נתן והוא —
 אמון בנו נותן היה לא יהודי בעל-בית

כזה.
פוע לחפור התחילו הבניין יסודות ״את

 לבנות כבר כ־סהתחילו אך עבריים, לים
ב אפנדי בדס העסיק הבית׳ קירות את

ביצ והערביים יהודיים, פועלים רק בנייה
השחורות. העבודות את רק• עו

ישראל, מדינת של 26ה־ יוס־העצמאות קודם יוםההויסה בשעת
 ״הדחפוריסט ההיסטורי. הבניין בהריסת הוחל

 לוי. יהודה מנהל־העבודה אמר בארץ,״ ביותר הטוב הוא ההרס עבודת את המבצע
יהודים. למען ערבי על־ידי נהרס ערבי, למען יהודים על־ידי שנבנה הבית

מיוח אמנים בידי נעשו התריסים במיוחד.
 עבור במיוחד יובא אשר מארז־הלבנון, דים

 עובד, שהעץ לאחר הלבנון. מהרי הבית
מיוחד־במינו. נהדר, ריח לו היה

לגב אחת — כניסות שתי היו ״לבניין
 היה אולם־הכניסה שטח לנשים. ואחת רים

 קערות חמש בו והיו מטרים, 12 על שמונה
הת צידיו משני לנטילת־ידיים. משייש,

להפ חטובים עמודי־שייש כתריסר נשאו
 ומהודר, ארוך שולחן עמד באמצעו ליא.

 ונוחות רחבות כורסאות — השולחן וסביב
ב הופקדה עבודת־הנגרות ריפוד־עור. עם

 קריניצי אברהם הנגר של המהימנות ידיו
רמת־גן. עיריית ראש שהיה מי ז״ל,

הרמו את השייך שיכן השנייה ״בקומה
ושמ מאד יפות נשים, שלוש לו יהיו נו.

 רהוטה. צרפתית דיברו כולן מאד. נות
משלה. מישכן היה מנשותיו אחת לכל

 של מילדיו שלושה הכרתי .עצמי ״אני
 אוהד- היה בדס, יוסוף בנו־בכורו, השייך.
חב עם קי׳שרי־מיסחר קשר הוא יהודים.

 את בשותפות איתם ובנה היהודים, ריו
 שנים הירקון. שעל גן־הוואי בית־הקפה

)24 בעמוד (המשך

 הלכנו חומרי־בניין, לחפש ״כשהתחלנו
 בידי נוהל אשר לשייש לבית־מיסחר ליפו,

 שייבא ידוע, ונאצי גרמני סוכן אנדרלה,
 קארארה, מסוג איטלקי שייש ארצה אז

 ־והחליט השייש, על הסתכל אפנדי בדם
 שמצאנו מה גם בשבילו. טוב די לא שהוא

המעודן. טעמו את סיפק לא בירושלים
 ,בוא :ואמר אפנדי, בדם אלי בא ״אז
 הביא מצידון שבלבנון. לצידון ניסע

 ה־ לבניין ארזי־הלבנון את המלך שלמה
 משם אייבא ואני — בירושלים מיקדש

 שנינו נסענו מיקדשי־ישלי.׳ עבור שייש
 השייך פני את קיבלו הלבנונים לצידון.
 ה־ את שם מצאנו !ממש. מלכותי בכבוד
 קנה והשייך שבנמצא, ביותר הטוב שייש
ה אל הלך בדם שייך עצומה. כמות ממנו

 השייש את להביא רשות וקיבל אנגלים,
בסירות.

 ב־ מנשייה לנמל מלבנון הגיע ״השייש
של בימי כמו ממש ענקיות, סירות־מיפרש

ה הבית לרגלי עגנו הסירות המלך. מה
לק מיפו באו ואנשי־מכס להיבנות, עומד

הסחורה. את בל
 חיפשנו התיכנון, עבודת כדי """״תוך

ה דלתות מיוחדים. אביזרים גם
 בקומת־הקר־ מברלין. במיוחד הובאו בניין

 מ־ דלתות־הזזה של מטר שיבעה היו קע
נבח ׳נגרים־מומחים יקר־ערך. עץ־בורמה

עבות נעשו והדלתות לעבודת־הנגרות רו

ן1ןדן שטח ימים. שישה תוך נהרסה אפנדי .בדם שייך של המופלאה טירתו ן1ן
אפילו נותר לא ההריסות, בין חולותיה. אל נאסף תל־אביב של נוסף 111111

ביותר. מיסתורי באופן נעלם הוא הבית. של תוגו את שמילא היקר לשייש זכר
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