
ש אי ף ה ד ר ת שנ מוו במדינהל
העם

)25 מעמוד (המשך
 בקהיר) אדיתנסון ;אהרון עם פעל (האב
הא אחרים, בגדים הלבישוהו אותו, רחצו

שבחצר. למחסן והוליכוהו כילוהו
 !וכאשר במחסן. הסתתר ימים ׳שלושה

 לישנסקי, ■שהוא השמועה בסביבה !נפוצה
 בפרדסי המרוחקים המחסנים לאחד הועבר

 מנהל־ במחסן גילהו אחד יזם המושבה.
 מיד שהחל בורנשטיין, חיים בשם עבודה
 הוכבד כאשר ובתה. האם עם פעולה לשתף
 ׳תלבושת האם ■רכשה פתח־תקווה, על העול

 ׳להם סיפר הוא לישנסקי. עבור ערבית
יםו. שבגדו השומר חברי על בינתיים
 כיבדת־ ועבר לדרכו לישנסקי יצא בלילה

 מצא לפני־הצהריים למחרת .ארוכה. דרך
 נבי־רובץ. ליד בשדה רועה יבודד גמל
 והזעיק אותו ראה !נער עליו• טיפס הוא

מ הפשיטו אותו, שתפסו בדואים עשרות
 המודיר לידי :והסגירוהו בגדיו את עליו

ברמלה.

נוות ..צנאנס

מונה ננלב
 ל- ברכבת לישנסקי הועבר רמלה

 עוד לשם הגיעו יותר מאוחר ירושלים. י—
 בלקינד איתן ניל״י: חברי אסירים שני

נו אסירים מאות עם ביחד פיין. ואבשלום
 השלושה הועברו יהודים, ברובם ספים,

 עצמו בכלא האן־אל־באשה. לכלא לדמשק,
 מארץ־ישראל היהודיים האסירים רעב. היה

 שהומצ־ בכספים מזונותיהם לרכוש נאלצו
שנו ההגירה״ מ״ועד זו למטרה להם או
אסי שלושה ורק דיזנגוף, מאיר בידי הל

וב במזון ונחלה חלק להם היה לא רים
 לישנס־ :היהודיים לאסירים שנשלח ממון

בלקיינד. קי!והאחים
 איתן נחרד צפייה של רבים ימים לאחר
 וב־ לפנות־בוקר, 4ב־ אחד בוקר בלקינד
 פלישנסקי הבחין הכלא, למיסדדון הציצו
 ירדו השניים נעמן. אחיו עם ביחד הפוסע

כ כבולות. כשרגליהם לחצר, .במדרגות
 ליר־ ברצונו ישיש לצעוק החל איתן שרא

הח מן כן קרא זיעמן אחיו, את שוב אית
ה הקצין לעבר לישנסקי יוסף פיה צר,

 בל־ לאיתן להניח ״צריך :ואמר : תורני
 זמן כמה כעבור מאחיו.״ להיפרד קייד
 איש בבכי נפרדו האחים שני איתן. הירד
 והתחבק. נפרד יוסף וגם אחיו, צוואר מעל
 אמור ״ייוסף, :ושאלו ליוסף, פנה אייתן

״לאבשלום קרה מה האחרונה, בפעם לי : 
 !״תדע תחיה, ״אם :היתד, יוסף תשובת

 הולך שאינך מאושר ״אני :הוסיף אחיר־כך
 ללכת ופנה מהאחים הרפה הוא אייתנו.״

 צוואר על נפל שוב נעמו השער. לעבר
 ה־ חיילי אל פניה יוסף בבכי. ופרץ אחיו

 צריך כבר ״בואו, ׳ואמר: התורכי מישמיר
ללכת.״
ה בין ויוסף נעמן פסעו השער אחרי
ה הרה׳ובות דרך מכודגי־הרובים חיילים
 מרג׳, לכיכר שהגיעו עד באפליה דוממים
 הפנסים לאור הצבא. לקסרקטיני הסמוכה

 פרימידות ■שתי להתקין נגרים שם עמלו
 הספרדי. (הרב) החכם עץ. של משולשות

נצ הוא לידם. ניצב תראב, הכוהן נתנאל
 את ׳לשניים לקיים השילטונות מטעם טווה

 וצוואה וידוי המיתה, שלפני הדתי הפולחן
 ספר־המיתים בשביל מיקרה־המוות ורשימת

 החכם להם כשהציע הקהילה־היהודית. של
צורך...״ ״אין יוסף השיב להתוודות,

 מאחר כתב, לא יוסף צוואה. ירשם נעמן
 צבאי, לרופא מסר לכן קודם ימים וכמה
 כשגמר בעל־פה. צוואה לידו, כלוא שהיה
 יוסף: לו אמד צוואתו את לכתחב נעמן
 נשאיר לא ברוגז. אלי התייחסת עתה ,.עד
 הבה האדמה, על לחיות זמן הרבה לנו

מותנו.״ לפני נתפייס
 את השארת איפה יוסף, לי ׳תגיד ״אם

 השיב אתך״ אתפיים לו, קרה ומה אבשלום
בתקיפות. נעמן

 כזה, טיפשי בס יקרה ״אם תוסף: השיב
גורל ואם האמת, ■תדע אז בחיים, שנישאר

 לזמן האמת ידיעת לך !תועיל מה למות, נו
לקבר.״ זה סודי עמי שאקח מוטב קצרי

 הטובים בגדיו את חייל הביא בינתיים
ב מדקדק כשהוא לבשם, הוא יוסף. של

ה חגיגי. לנשף כהולך עניבתו, קשירת
 והם סיגריות לשניהם הציע התורכי קצין
לו. נענו

 הגיעו למקום מלאכתם. סיימו הנגרים
 הקצין וראש־ד,׳שופטים. התליין־יהטומחה

 ;וקרא במקום, שהתאסף הערבי לקהל פגה
 לאנשים ייעשה ככה — וראו הביטו ״עתה

במולדתם...״ שבגדו
 ויקרא רשוית־דייבור, וביקש פניה יוסף

 ״איננו :ולהמון התורכי לקצין בערבית
 קדמה אם רק אפשרית כנידה בוגדים.

 מעולם אהכנו לא אנחנו אכל אהכה. לה
 והבאקשישים, הפאלאקות השילטון את
 תכלית הארמני. העם תלייני שילטון את

 כו, בגדנו לא אותו. שנאנו השינאה
מא ככל שאט־נפש. מתור כו מאסנו אלא

 הכרי אנו, כן, קכר... לו כרינו מצינו
 אהרון הגדול, היהודי ובראשנו ניל״י׳

 ה־ לקיסדות עמוק קכר הפרנו אהרונסון,
 הכא האנגלי כצבא והתקשרנו עותמנית
 זו, כשעה לנו. ולמוסרה אותה לשחרר
או מוליכים כשאתם כנו, עסוקים שאתם

לי בריטניה צבאות ניכנסים לתליה, תנו
 בלי מוכה ככלב כורח וצכאכם רושלים

התנגדות...״
דיב את ׳להחריש ציווה התורכי הקצין

ייו ואילו !פתרועת־חצוצדות, לישנסקי רי
 הארורה, ״תורכיה :וה־סיף המשיך סף

ה קללות על קללותי את לד מוסיף אני
 וברגעים מרצחיך, ביד שנפלו ארמנים,

 המתקרב סופך על שמה להיי האחרונים
מעצור...״ כאין

להע התליין עוזרי שני ׳ניגשו כאשר
הצי אותם הדף התלייה, כיסא על לותו
 הדרך״, את בעצמי ייודע ״אני באמת דה׳

הלו בתוך צווארו והניח הכיסא, על עילה
 דת־ בלקינד, גילמן גם עשה כמוהו לאה•
 ד,אחריו- קריאתו הלולאות. את הידק הליין

 ובש־ !״עוזי !״רעיה :היתד, ינעמו ישל יבה
 ללישנסקי, מתחת הכיסא את התליין הפיל
 וירם: צלול בקול לקרוא הספיק עוד היא

!״ניל״י !׳ביל״י !״שרה
 טבלות הוצמדו המתים שיני של ם יה ז לה

ב כיתוב היה מהן אחת כל ועל קטניות,
 תשע בשעה התלוי. של ופשעו שימו תורכית
והו שחורה, צבאית מפונית באה בבוקר

לקבורה. המתים את ביל

אחד צדיק חיה1.

בסחוד
 שהע- בראיון בדיוק, שנים שכע פני 6■

ש בלקינד, איתן סיפר לעיתונאי, ניק /
 ״די־ : ואסר !בדמשק, מחביל־התליה ניצל

 בתל־אםיכ, רחוב יש שמו שעל זה זנגוף,
 כערליארות הלבן הסום על שרכב האיש

י נבל היה — העליזות
 ניתן נעמן אהי ואת לישנפקי יוסף ״את

 הסכים אילו מחבל־התליה, להציל היה
 שוחר עם התורכים, אצל כופר. ליטלם
 דיזנ־ אכל הכר. כל להפריד היה אפשר

 אל־עיסה, עיסה מיפו, לערכי נתן. לא גוף
 הוא — ,פלסטין׳ האגטישמי העיתון עורף
 אתן,׳ לא ,לבוגדים ככף. התפאר ואף נתן,
אמר. הוא

 תקופה כאותה הישוב מנהיגי ״שאר
 צווים על חתמו הם טופים. יותר היו לא

 חיים לתורכים, ניל״י אנשי את להסגיר
 לפני זמן־מה אשר יפה, בצלאל מתים. א־

 מלאות שקיות כמו־ידי לו הכאתי מעצרי
 אניטי על־ידי ממצרים ב-ה (שהו כזהם

פרו אפילו לתת אחר־כך רצה לא ניל״י)
 רצחו וכיצד מתליה. אותי ׳להציל כדי טה,

 זה — לישנסקי יוסף את ,השומר׳ אנשי
ידוע. ציפור

 הקשור זה הוא ידוע לא סיפור ״אכל
 שהיה מי קלווירפקי׳ מרגלית היים עם

 מניככדי־ ואחד כראש־פינה פיק״א מנהל
מ לשררה הצליח זה קלווירסקי הישוב.
 אחרי ,השומה׳, של רכים הברים מאסר
 לו והציע פהה, ג׳מאל עם עיסקה שעה

ני״לי. אנשי הסגרת כתמורה
מנ של זו כסדום אהד צדוק רק ״היה

אב היה זה המאה. כראשית הישוב היגי
הפוע תנועת איש הוא גם הרצפלד, רהם
 — מוות שינאת ניל״י את ששנא לים,
 חריג !נשמה עם יהודי הגון, איש אכל

להס שהטיפה הנהגה, כאותה כלתי־רגיל
ה האינקוויזיציה לידי מתנגדיה את גיר

חי...״ אני הרצפלד, של כזכותו תורכית.
■ עומר דן

ברוטאלי אונס
 אם פרור ?א

נאנס. דיץ משה
 אחרת מישהי אך

נאנסה אבן
 ׳המשיך דיין משה ישל ״!נייר־יהעםודד,״

 מירב את אליו ׳לרתק במדינה, אימים ך לחל
 ).21 עמוד (ראה הפוליטית ׳תשומית־זזלב

 הוא למי יישא, פרי איזה עדיין ברור לא
יזיק. הוא ולימי יועיל

 .אנס קארטר ג׳יימי כי טען דיין משה
 המטילים יש ״ברוטאלית״. בשיחה אותו
 אין אך נאנס. אמנם ,חוץששודד בכך. ספק
 השפה !נאנסה: אכן אחרת ׳שמישהי ספק

העברית.
 עמד ״׳נייר־עבודה״ באמצעות אונס על

 זמן המישמר, על איש רבי, יעקוב הבלשן
 מסעיר. ליל-שימורים אותו לפני רב

:דכי* כיתכ
 מדוייק מילולי תירגום הוא נייר־עבודה

 תרגום וזהו ׳\ו.01-1410(ך§3זט<ך מאנגלית,
 אין נייר !העברות ׳שלמילה משום קלוקל, י

 ׳ואותה ״רום־מעמד״ אותו מישקיל, אותו.
 האנגלית למילה שיש הסתעפות־משמעית

 ׳נגד משווה ׳ואתה ׳נייר אומר אתה נן.3תשק
 מע־ לתכיליות הנועד מסויים, חומר עיניך
 לציפוי לאריזה, לכתיבה, מוגדרות: ׳שיות

 במיטבה החל שונים, ביתיים לשימושים איו
 קריע בילה, ׳חומר בחדרי-יהנוחות. ׳וכליה
להישרף. זנוח

מנך: יותר הוא האנגלי זטתגין ואילו
 כגון ״רוח״; גם ׳אלא ביליבד חומר לא

 איגרת, ׳\\טת),5ק3ז:>ק מן (קיצור עיתון
 כל אקדמי. ׳בכינוס הרצאה או ׳למדיני מאמר

 או ׳שמשמיע יומי *זטקגק, — הם .אלה
 את רואה אינו .כבר המילה את כותב

 מתאי׳ת המותקן חומרי מוצר של הדימוי
 מישקלז וכ״ו״ב. מסמרטוטים (צלולוזה),

 כמיש־ כימעט רב, — ס3זשק של הסגולי
ברי ממשלת ואכן (ספר). 1(001̂ של קלו

 זטקגק לפעם מפעם ׳לפרסם נוהגת טניה
 מסויים. ׳בתחום מדיניות התוויית בו שיש
 (¥\1ז!0 ה־צזסקגק לדיראון זכורים לנו
 להם קראנו ואיו — ,1939־1 1930 של

 לא לבנים, ספרים לבן, ספר בעברית?
 הארצישראליים העברים לבנים״. ״ניירות

לתר שלא נזהרו עוד ישנ׳ותהד,שלושים של
כצורתו. לעז גם

יודע- כל כשאומרים
 אך מדובר, במה יודע השורד. מן אנגלית

 יחשוב ימה ״ניי׳ר־עבודה״, כשאומרים
 אולי הישראלי? העבירי, ברחוב״ ״האדם

 המשמש ׳לנייר שמתכוונים ׳בנפשו ידמה
ב !תעשייתי, ;בייצור במיסהר, כהומר־עזר

 העבירי שהנייר משום במשק־הב״ת. או בניין
 שנראה כזה דבר מין הוא, נייר לעולם —

 נייר יש בידיים. ל׳משש׳ו ושאפשר לעין
 עלוב שימוש צלוחית״, על-פי לצוד ״הראוי
׳למדי.

 אי־ מדוע ? בראשי־פרקיס הרע ...מה
 השנייה במחצית כך ולכתוב לומר אפשר

ל הצעת :לחלופין ? שנוית־ד,־שבעים של
 — טיוטת־מצע, הצעת־תוכנית, בירור,

 אולי אחרים, מונחים למצוא יקשה ׳ולא
״נייד־עבודד,״. לא ירק יותר. מוצלחים

 הקארי- ואילו רבי. ישל דבריו כאן עד
 טובה אוזן כנראה, להם, שיש קטוריסטים,

 לשר־החוץ מאשר העיברית לשפה יותר
 מייד המושג את תירגמו בדגניה, שנולד

 אצלם הפך ״נייר־העבודה״ לשפית־הציור.
בית־שימוש. לנייר

מיפלגות
0יסי1 שד 0171

 מרכז!הליברזיס יושב־ראש
ש? מפפק־דין התעלם

 המיפלכה סית־דין
גיסים משה של לגחירתד והסיא

הלי המיפלגד, מרכז בישיבת הרוחות
 האחרון הראשון ביום שנערכה ברלית

ב השנייה בפעם במייוחד. סוערות היו
 שיל- על מערערים קמו האחרונים חודשים

ארליך, שמחה חמיפלגה מנהיג של טונו

 ספריית עברית״, על ״שיחות בסיפרו *
פועלים.

מוחצת. מפלה בפני עמד והוא
 ייבחר מי היה: הפרק על שעמד הנושא
 בממשלת נוסף לתיק המיפלגה כמועמד

 דברו ועושה מקורבו את רצה ארליך בגין.
הצ בעבר אשר ניסים ניסים. משה ח״כ
 מלבד תיק שום לקבל יסכים לא כי היר

 והיה הצהרתו את שכח תיק־המישפטים,
 הוע- אשר התחבורה תיק את לקבל מוכן

הליברלית. המיפלגה לרשות מד־לא־הועמד
אר התייצבו ארליך, נגד ובעצם נגדו,

 כנסת חברי שני אחרים: מרכז חברי בעה
 ומנחם עתלית, איש גרופר, (״פסי״) פסח

 תל- עיריית ראש סגן ולידם סבידור
 דויד בעירייה התחבורה תיק ומחזיק אביב

בארי. ידידיה לשעבר וח״ב שיפמן
 כי ברור חיה המירוץ בתחילת כבר

 לסבי- בדיחה. היא שניים של מועמדותם
 להתמודד סיכוי כל היד, לא ולבארי דור

 ושיפ־ ניסים—ארליך הצמדים שני כנגד
האח המועמדים שני לגבי גרופר.—מן

 היה מהם אחד לכל כי היה נראה רונים׳
 עסקן גרופר, ניסים. את להבים טוב סיכוי
 עמוק חריש ערך הליברלית, במיפלגח ותיק

 הוא כי היה ונדמה המרכז חברי בין
עשה שיפמן גם רוב. לעצמו להשיג הצליח

נסים מיועד שר־
השם בעזרת

תמי לגייס הצליח רצינית, עבודת־שדה
 ב־ ביותר רציניים מצבורי־כוח משני כה

 ביותר, הגדול המחוז הליברלית: מיפלגה
 בראשו העובדים, ואיגוד תל־אביב מחוז
רכטמן. שמואל רחובות, עיריית ראש עומד

ני הבחירות, מתוצאות שחשש ארליך
 הריאליים המועמדים שני על להשפיע סה

 והסיר נשבר גרופר מועמדותם, את להסיר
 לו שהובטח אחרי בעיקר מועמדותו, את

הת שיפמן התחבורה. סגן־שר תפקיד
 עברו לשעבר גרופר מתומכי ורבים עקש
 לא שיפמן כי גרופר הבין כאשר אליו.
 בו חזר הוא ארליך, של ללחצו נכנע

מועמדותו. את בשנית והציב
 את מהווה שיפמן כי ברור היה עתה
 ני- של לבחירתו ביותר החמורה הסכנה

 הוא בידו. רציני קלף חיה לשיפמן סים.
 הפעילים התחבורה ממומחי כאחד ידוע

נר שר־ד,תחבורה ותפקיד בארץ, ביותר
עליו. ממש כתפור אה

שו ארליך, מהמישפטן. התעלמות
 לנטרל כדי דרך מצא ותיק, פוליטי על
 הודיע הוא שיפמן. של חזה הקלף את
 לתפקיד המועמד על ידון לא המרכז כי

 לממשלה, מועמד על אלא שר־התחבורה
 להסכם ראש־הממשלד, עם מגיע כשהוא
 יקבל לא הליברלים של הנוסף שהשר

שר אליו יצרף תיק־ד,תחבורה ואת תיק
מודעי. יצחק והתשתית, ד,אנרגיה
 שים- של לסיכוייו רצינית מכה זו היתה

 המיפלגד, של לבית־הדין רצו אנשיו מן.
 לפני ספורות שעות להוציא, והצליחו

לב יש כי שקבע פסק־דין הישיבה, תחילת
בשר־ללא־תיק. ולא בשר־תחבורד, חור

 היושב- בי ברור היה הישיבה כשד,חלד,
 דולצ׳ין, אריה הסוכנות גזבר שלה, ראש
 לפסק־הדין להישמע כלל מתכוון אינו
 השיג שיפמן מיפלגתו. של בית־הדין של
 חברי של חתימות 20 נואש בניסיון עוד

הצ לקיים התקנון לפי המספיקות המרכז,
 באופן יחליט המרכז כי ודרש חשאית בעה

 שר־ בחירת יהיר, הישיבה נושא אם חשאי
אד הנחיות פי על בכלל. שר או תחבורה

 זד, ממוקש גם לצאת דולצ׳ין ניסה ליד
המיפלגה, מישפטן את הזעיק הוא בשלום.
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