״הוא שב לארצו גיבור־נדלחמה — אף לארצו לא היה
צורך ,אותה שעה ,בגיבורי־מילחמה .המנהיגים הפוליטיים,
ומפקדי הצבא הגבוהים שעש? את רצונם ,היו מעונייניס ר?
בטישטוש חלקם במפלה שצבאם נחל בארץ־ישראל ,חיפש? להש
תיק את השמועות שרווחו על שערוריות בקניות נשק וטיהור
הצבא״.״ כף תיאר גילמו ״העולם הזה׳׳ לפני  25שנים בדיוק
את מהולל המהפכה המצרית ,בריגדיר־גנרל שחמד נגיב ,ואת
רקעה •טל מהפכת ״הקצינים הצעירים״ ככתבה תחת ■הכותרת
״החגורה מתהדקת !״ הכתבה מסתיימת בעובדה ובהערכה מטעם
מערבת השבועון  :״אזרחי ישראל קיבלו לפני שלושה שבועות
את הידיעה על ההפיכה המצרית כאדישות לגלגנית ...מדינת
הצלבנים בארץ־ישראל הופלה ברגע שקם שליט חזק שידע
ללכד תחת ידו את הנסיכויות הערכמת ,לאחד את כל הכוה
הערבי במילחמה נגד הזרים...״ ודומה שמהלכי ההיסטוריה
המרחבית ב*■ 25השנים האחתנות מעידים על מחיר הלגלגנות
היהודית ואת כוח האחדות הערבית.
השבוע לפני • 25טניס ,במדור ״כמדינה״ ,תחת הכותרת
״ראשון לציון  :מפום ועד קרייזלר״ ,תוארו תולדות וחגיגות 70
השנה למושבה ראשון־לציון .במדור ״המעמד השלישי״ ,תחת
הכותרת ״כרם נכות״ הובא סיפור התיישבותו של קיבוץ ,השומר
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הצעיר׳ להבות חביבה* על אדמות כפר ערבי שהופקעו מתו 
שביו .סיפור נישול זה הגיע השבוע לפני  25שנים להתדיינות
בכית־הדין־הגבוה לצדק .השופטים־העליוגים א•לשן ,אסף וזום־
מן קבעו  :״הגירוש ■היה בלתי־חוקי בהחלט ,ללא הצדקה.״
בגון* הכתבה צוטט איש מפא״י שאמר בין־השאר :״מפ״ם
עדטה כמעשה זימרי ,דורשת שכר כפינחס.״
כפידרה ״בצל כובע הגרב״ תואר ניסיזן של צעירים חברי
אירגון בני המושבים להקים את המושב צור־מעון ,דרומית
לבאר־שבע .פופרו־המדעי ־טל השבועון ליקט חומר מעיתונות־
העולם כנושא ■הצלחות ■המעופפות ,נושא שהרעיש אותה עת
את העולם המערבי .מדור כיקורת־הספרים סיקר את סיפח
של ד״ר יעקב ויינשל ״ענקים כמדבר״ ,שעסק ב־ 15משיחי־
שקר ״שעלו על במת ההיסטוריה ■העברית במשך  1500שנה...״

וויו בן־גורון מכנה אה משה ובנו ״שרהמישטוה היהודי
הראשון״ * שרהמישנטים ח״ם נהו 000.״ בשחיתות *
סגן־אלוף )מיל (.׳שואל בו והתוקע בשופוו של המשיח

העם
0 6 4 £1
הרומאים הקדמונים ,שד,״ו רגילים לנסח
את חוכמתם בפסוקים חותכים ,הנחילו ל
עולם סיסמה יפה3 :־.0 3 . 61 1^ 01
כלומר :״התפלל :ועבוד!״ הם סברו ש
פסוק זה מכיל את כל הדרוש לדעיו כדי
להקים חברה בריאה ומדינה יציבה.
השבוע המציא אזרח אלמוני ואריאציה
ישראלית של פיתגם רומאי זה .הפיתגם
המחודש ,שבא למצות בשלוש מילים את
כל הפילוסופיה הכלכלית והרוחנית של
המדינה 3 :־10!•1־3 50111־ .01או ,בעיב־
רית צחה  :״התפלל ושנזרד.״

הארץ מהוריה
למרות ■שאינו מחבב עיתונאים במייוחד,
עשה חיים בהן ,שר־המישפטים החדש ,את
המוטל עליו והזמין אליו את העיתונאים
הירושלמיים.
לא היה קשה לנחש מראש מה תהיינה
הקושיות שבאי-כוח העיתונות יקשו לשר-
המישפטים .היו אלה אותם גילויי שחיתות
:במנגנון הממשלתי והממשלתי־למחצה ,ש
הצליחו להגיע לאוזני הציבור ושאפשר
לשים עליהם אצבע ,גילויים המביעים את
בעיית הרמה המוסרית בארץ.
לאותם העיתונאים התמימים ,שחיכו לר
אות את השר :מטיל את עצמו לפני העגלה
* על שמה של הצנחנית חביבה רין
שצנחה במהלך מילחנות־העולם השנייה
בשיטחי הכיבוש הגרמני בצ׳כוסלובקיה.

ששמה מוסר ציבורי המידרדרת במידרון
תלול — ■נכונה אכזבה .חיים כהן לא
הבטיח שום טיהור ,המשיך לגרד את
ראשו ,ללעוס את עניבתו ,ענד ,לשאלות
בצורה יבשה ביותר מנקודת־ראות מיש-
פטית בלבד.
העיתונאים הופתעו לשימוע מה פשו
טים ,למעשה ,כל אותם עניינים :אנשי
הסוכנות ,שהואשמו בדו״ח שמוראק ב
עבירות על תקנות הייבוא ,המכס ׳והכ
ספים ,שקיבלו לאחר מעשה רישיונות ■חו
קיים והולבנו בעיני החוק.
פרשת ראש עיריית עכו ,ברוך נוי ,ש
האשמות כבדות הושמעו נגדו ,אינה נו
געת למישרד־המישפטים כל עוד לא הוג
שה ■תלונה ינגדו.
שר־המישטרה ,בכור שיטרית ,היה
רשאי להחליט לפי שיקולו שלא לוותר
על שירותו של קצין־המישטרה יצחק בו־
ינגר * ,גם אחרי ■שהוכח כי עבר עבירה
על החוק ברכישת מקרר .חיים כיהן רק
חלק על ניסוח הודעתיו המפורסמת של
שיטרית בכנסת ,ישבה הסביר כי עבירה
על חוקי־חירום אינה קיימת למעשה )״הנ
מקה כזו לא הייתם שומעים מפי״(.

מחלקה שאול רוזול״ו* הבלונדי ,מפקד
בית־ספר המיישטדה בשפרעם שבגליל ה
תחתון ,הזכור לדורות של נוטרי מישטרת
היישובים העיבריים כמפקד בית־סיפרם
בעבר המיזדחי של הגליל התחתון.
גיבור טכם־הסיום  :ראש הממשלה ושר-
הביטחון דויד בן־גוריון: ,שהופיע יחד עם
בנו עמום ,עוזר המפקח הכללי וראש אגף
האירגזן של המישטרה ושניים מחבריו ל
ממשלה ,שר־המישטרה בכור שיטרית ושר-
המישפטים חיים כהן .בנאום ארוך ונמלץ,
אחרי שחילק אישית את תעודות־המינוי
של מפקח שני )כוכב אחד( לכל אחד מ־
מסיימי הקורס ,הזכיר בן־גוריון בפנותו
לעבר בכור שיטרית שחייו רחבות ,מדד
שן־עוגג ,כי ״שר־המישטרה הראשון היה
משה ורבניו ".אחר הסביר לקצינים הטריים
)ול־ 200השוטרים חניכי בית־הספר שעמ
דו עמידת-נוח !בשמש הלוהטת על כיכר
המיסדרים( כי תפקיז? הראשון של השד
טר הוא לעזור לאזרח ,לחלש ,לילד ,לאשה,
לזקן ,לגר ולזר .התפקיד השני :מניעת
גרימת נזק על־ידי אדם לרעהו .התפקיד
השלישי :השלטת החוק.
הנאום ,שכרך בין השאר את דיעותיו ה
ידועות של בי-ג׳י על מיזוג גלויות ועל
הצורך בקצינים ■תימנים ,היה יוצא־דופן
בכל־זאת .שלא כמינהגו השתמש בן-
גוריון שבע פעמים במילת־הקישור ה
שנואה עליו ״את״ .יודעי־דבר הניחו כי
הוא הספיק לקרוא הגהה מוקדמת של
אגדת החרוזים שהופיעה למחרת במוסף
הסיפרותי של על המישמר ,פרי־עטו של
אהרון )אינקובטור על הסלע( מגד ושסיפ־
רה על סופו של מלך קדמון שהשמיט את
ה״את״.
לטכס היה גם גיבור נוסף ,שזכה בהע
רכת הגיבור הראשון .באמצע הנאום נטה
אחד הקצינים ׳שהתמנו באותו יום מתוך
שורתו ,ניסה לתפוס בחגורתו הלבנה ,לא

* שהתפרסם בהפעילו אלימות רבה
במהלך מרד הימאים.

* ששימש כמפקח כללי של המישטרה
עד לאחרונה.

המישטרה
טכס בעד ש1י גיבורי□
ארבע שנים ושלושה חודשים אחרי
הקמת מישטרת ישראל הסתיים ,השבוע,
קורם־הקצינים הראשון שלה 31 .קצינים
צעירים )גיל ממוצע■ (30 :שעברו במשך
עשרה חודשים קורס יסודי ביותר )מחקי
רת פשעים ותביעות ועד לאימוני לשון
■וסיגנון( תחת עינו הפקוחה של ראש 

״העולש הזה״ צ77
תאריך14.8.52 :
הצליח ,שמט את
מוכה־שמש: .אמר
של הקצין למיסדר
״שיפע ייפול שוטר

רובהו וצנח מתעלף
ביי־ג׳י ישעה שחבריו
פינו אותו מן הכיכר:
— ■ויקום!״

אנשים
• סגן־־אדוף י ש ר א ל בר* ,פרשנו
הצבאי של על המישמר ומי שהיה קצין־
המיבצעים של צה״ל והתיאורטיקן של
״המאבק הרצוף״ ,ניראה צועד נמרצות
בצפון תל-אביב פשעת לילה מאוחרת,
והסביר את סיבת הליכתו ברגל :״אני
מהאנשים שהשתייכו לחיל־הרגליס )ה
אוסטרי( כשחיל־הרגלים עוד הלך ברגל.״
באותה הזדמנות הסביר בר גם את דעתו
על עתיד משקיפי האו״ם בישראל  :מצבם
הוא כמצב היהודי שקיפל מישרה מן ה
רבנות לתקוע בשופר ברגע ביאת המשיח.
הסביר אותו יהודי :המשסורת אומנם
קטנה ,אבל העבודה מובטחת להרבה זמן.
• שעה שעשרות תל־אביבים החלו
נזכרים במדחמד כגיכ לא כגנרל מצרי
אלא כמתאגרף צעיר ,נזכר בעל־מונית
תל־אביב ,יצחק מיזרחי ,בצד אחר של
נגיב .מיזרחי ,ששימש כנהגו ומיתורגמגו
של ׳שגריר תורכיה בקהיר הכיר את נגיב
בקהיר ,ופגש בו בשנית בארץ־ישראל
)באביב  (1933בהופעות האיגרוף שלו.
המצרים ,שהתאכסנו במלון אספלאנד היד־
בו לבקר בבארים ,אולם נגיב ביכר לבלות
את רוב זמנו ביריד המיזרח שהתקיים
בבנייני התערוכה.
• במיכתב ששיגר שר־החוץ מ ש ה
שרת לעיתונות ,גילה כי צדק המלך
^שלמה בקובעו כי אין חדש תחת השמש.
כאשר הציע שרת לפני שבועות מיספר
להחליף את המונח הלועזי אינצידנט במלה
העיברית ״תקרית״ פנה אליו הבלשן הילל
הר־שושנים ,והעיד את תשומת־ליבו
של השר לעובדה כי כבר לפני  11שנים
אישר יועד הלשון את הצעת הר־ש׳ושגים
לקרוא לאינצידנט תקרית .אולם גם הר*
שושנים לא זכה בבכורה .הקדים אותו
איתמר כן־אכ״י ,בנו של מחדש
הלשון העברית אליעזר כן־יהודה
)אב״י( ■שהשתמש במילה ״תקרית״ בעי
תונו ■הירושלמי דואר היום.
* מאוחר יותר ,גיבורה של אחת מפר
שיות הריגול הגדולות והמוזרות בארץ,
שבמהלכה נגזר עליו מאסר.

שלושה שבועות אחרי המהפכה המצרית פירסם העולם הזה ,לפני  .הישראלית דאז ,שהתייחסה אל המאורעות במצריים בזילזוז ,כאל עוד הפיכה ערבית
3^ 11
* 25 111 * 11* 1שנים ,תמונה של מחולליה .בקטע זה נראים מוחמד נגיב ,גמאל קטנה ,הדגיש העולם הזה למן הרגע הראשון■ שזוהי תפנית היסטורית והקדיש תשומת־
עבד־אל־נאצר ,גנאע עלי בגדאדי ,אנוור אל־סאדאת ,יוסף צאדיק .בניגוד לכל העיתונות לב מרובה לאישים החדשים .בגליון לפני  25שנה תואר מחולל ההפיכה ,גנרל מיוחמה נגיב.

