
ר 05111:1 היה זה שהיה הז
 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ,,העולם גיליון

 מדינת־ של 5ה־ יום־העצמאות לחגיגות ברובו הוקדש בדיוק
 שנה היותה בשל באיחור, יום־העצמאות ייערף (השנה ישראל

 נקבר ״האם הכותרת: את נשאה המרכזית הכתבה מעוכרת).
 לרגל הפלמ״ח, ומישגי הישגי את מנתחת היא ?״ הפלמ׳ח
 הדמויות גלריית את פרשה הכתבה הפלמ״ח״. ״ספר הופעת
 אורי אלון, יגאל שדה, יצחק :הפלמ״ח פיקוד כראש שניצבו

 הכתבה גוף מתוף ואחרים. טכנקין יוסף רביו*, יצחק כרנר,
 תודת־הלחימה בגיבוש הפלמ״ח תפקיד של הערבה מתבהרת

הישראלית.

 תחת מאמר אלון יגאל מפרסם הגיליון של האחורי כשער
״ניצחנו ״כף הבותרת  לנצ־ שהביאו הסיבות את בו מפרט הוא !

 ״העולם כגיליון השיחרור. מילחמת בקרבות ישראל של חונה
 חגיגות סיקור מובלט שגה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״

 צבאי ומיפגן־לילה בחיפה צה״ל מיצעד ובתוכן יום־העצמאות,
תמונות. כלווית רמת־גן, כאיצטדיון
אלון. יגאל לשעבר הפלמ״ח מפקד :הגיליון כשער

הראשון השידוך ^ הנץ יאשה נגו אלימות
״המטריאליזם ־ על ה1ס ה מש * חוס״ו המלך של

י ■ י מתו א ל ד 111 1 ר־ח ובדל ו ז ״ווו * הוולגארי׳

העם
הבטלה מלאך

 הארץ. על רקעו המסומרות הנעליים
 הבהיקו. הנידונים במרחב. הדהדו היריות
 מסביב הכביש, עברי משני רעמו. התופים
צופים. קהל ישב או עמד האיצטדיון, לזירת
להצ יכול היה לא גאוני במאי שום

ה את יותר מושלמת בצורה לסמל ליח
 בשנת ישראל מדינת של היסודי מצב
 נותן מישהו לעצמאותה: חמש שנת ,1953

 והאזרח — בסך צועד מישהו פקודות,
 מתפעל, פאסיבי, כצופה הצד, מן עומד

משתעמם. או מקטרג
 מהפכה דרושה היתה כידונים. על לא

 במדינה הזה הנפשי המצב את לשנות כדי
 שוב ישראל עצמאות את להפוך כולה,

 וילד, אשה גבר, כל של הפרטי לעניינו
 דרושה היתד, לא אולם דנגור. עד מדן

העצ יום תוכנית את לשנות כדי מהפכה
 לבדוק פשוט, צורך, היה כך לשם מאות.
 מהות של היסודית התפיסה את מחדש
היום.

בל בכידונים הושגה לא ישראל עצמאות
 בעתיד. כידונים על תשב אם לה ואוי בד,

 שנוצרו העובדות את אישר רק הכידון
 תנוע לא המדינה וגם והאת. הפטיש בכוח

 מכו־ של גלגלי־השיניים על אלא קדימה
נותיה.
מצי לשקף צריך היה העצמאות יום

 חיילים. במיצעדי להסתפק במקום זו. אות
 גבי על מחזה־ענק להיות צריך היה הוא

 בהשתתפות המדינה, של הגדולה הבמה
 העצמאות, של האמיתיים הגיבורים רבבות
וחיילים. פקידים וחקלאים, פועלים

 שפרס המלאך אולם פירוס. שבתון
העבו מלאך היה לא זה יום על כנפיו את
החשו המישרדים בכל כימעט להיפך, דה.
 כמה משך למעשה העבודה שבתה בים

 ענו מוסדות וראשי ממשלה פקידי ימים.
ה יום ״אחרי והמישאלות: השאלות לכל

 אחרי עתה, זה שהונעו המכונות עצמאות.״
העצ לחופשת שוב נעצרו פסח, חופשות

מאות.
 2293 לפני המנוח, פירוס למלך בדומה

 כמה ״עוד להיאנח: המדינה יכלה שנה,
ואבדנו!״ בשנה, כאלה חג ימי

ה31רט חמה מיל
עצ יום את לחוג ישראל מתכוננת בעוד
 תריסר בקאהיר התכנסו החמישי, מאותה
 שביתת־הנשק ועדות נציגי ערביים, קצינים

 ולבנון. סוריה ירדן, מצריים, של המעורבות
 על להם היה במיקרה, שלא או במיקרה

:לדבר מה
ה הגבול לאורך המילחמה־הזעירה •

ה מאורעות מאז במיקצת ששככה ירדני,
 קצרה עליה, בסימן היתה שוב פלמה, כפר

מחודש. יבול-דמים
 בלב עצרה מצרית מילחמה אונית •

שפתחה ולאחר ישראליות, דייג סירות ים

 שנה: 25 לפני הזה העולם כתב עליו *
 כושר־ני־ בעל אנליטיקן המיבצעים, ״איש
 בכוח בלט גדול. מתכנן מצויין, תות

הפלנד׳ח.״ מטה של המתכגן המוח ההגיון,
—— 12 ו

 זו היתד, חיפושים. בהן ערכה באש עליהן
 על בתגובה הבינלאומי. החוק של הפרה

היש הרמטכ״ל השמיע המצרית הפעולה
חריפה. אזהרה ראלי

 ספינת נעצרה מאז לשיחרזר. תנאי
הטריטו במים ממיר המצרית המיפרשים

הת הארץ, בדרום ישראל של ריאליים
 למצריים ישראל בין קרה מילחמה פתחה
 הנתפסים שייט כלי חסינות שאלת סביב
 החופים סחר בגלל טריטוריאליים. במים

 מצריים, לבין והלבנון סוריה בין המפותח
 ישראליים למים ערביות ספינות נכנסות
 האוויר מזג מחמת בעיקר קרובות, לעתים

וקילקולים.
 סוריה עם הסכם ישנו ישראל למדינת

לאר תועות ספינות מוחזרות לפיו ולבנון
 ועדות באמצעות אוטומאטי, באופן צן,

 אינו כזה הסכם המעורבות. שביתות־הנשק
 סמיר, לשיחרור כתנאי המצרים. עם קיים

בחו השייט בדבר הסדר ישראל תבעה
 בעוד כי וטענו סירבו, המצרים אך פים.

ער לספינה כלשהי סיבה להיות שיכולה
 כל אין ישראל, חופי לאורך לעבור בית

יש ספינה של להימצאה טבעית הצדקה
 כל לישראל אין שהרי מעזה, דרומה ראלית
צפון־אפריקה. או לוב עם מיסחר

טרור
* ,י ״

התפעל לא חפץ
 ינגן כי חפץ יאשה הכנר שהודיע אחרי

 על-אף שטראוס ריכרד המלחין יצירות את
 מישטרת הוזעקה ממשלה, שרי שני בקשת

 קנאיים חוגים כי ברור היה ירושלים.
המהולל. בכנר לנקום ינסו

 ונסתיים בשקט עבר הגורלי הקונצרט
 זאת (תירץ כרגיל סוערות, כפיים במחיאות

 השני החלק כי חשב הקהל :העיתונים אחד
אח מיצירה חלק הוא שטראוס יצירת של

 של אנחה פרצה השוטרים בלב רת).
 בלווית 52ה־ בן חפץ כשניכנס הקלה,

 שהובילה למכונית מוסיקאיים, מלווים כמה
דויד. המלך למלת אותו

 לקרות, היה מוכרח אשר קרה כאן אולם
 שמן הוסיפו עצמם הממשלה ששרי אחרי

 ופצע הכנר, על התנפל אלמוני למדורה:
המבו — מפז היקרה ידו את ברזל במוט
ונמלט. — דולאר אלף 300 של בסכום טחת

 כמה מעיני השינה נדדה לילה אותו
 ישראל. במישטרת גבוהים מישטרה קציני

 נחלה לא הרוסית השגרירות פיצוץ מאז
להס היה יכול לא איש חרוץ. כה כישלון

 העולמי, השם בעל הכנר נשאר מדוע ביר
מחו ציבורית, סערה של במרכזה שניצב

הקונצרט. אחרי קלה שעה הגנה סר
לבוא: איחרו לא התוצאות

•  הידיעה פשטה העולם רחבי בכל ו
 נסיון נעשה ישראל במדינת כי המרעישה

 את שריתק האיש של ידו את לשבור
הו מאז יבשות, בחמש המוסיקה מעריצי

 התלהבות, אחוז קהל בפני לראשונה פיע
וחצי. ארבע בן בהיותו

באז אישית התנצל בן־גוריון דויד <•
 יואיל אם נוכח להיות והבטיח הכנר, ני

 זו בדרך הגרמנית. היצירה את שוב לנגן
שהת ממשלתו שרי בשני בן־גוריון נזף

האמנות. בחופש ערבו
ה מכל כנראה, התפעל, שלא היחיד

עצמו. חפץ יאשה עניין:

ירר
מלעה צדיד המלך

 החניך של חדרו את שקישטו התמונות
 מלך איבן־עבדאללה, איבן־טלאל חוסיין
 במיכללה לשיחה נושא תמיד היוו ירדן,

ה החניכים סאנדהרסט. הבריטית הצבאית
מז היה והמסתגר הביישן שהמלך מעטים

היתד■ שלא העובדה מן התפלאו לחדרו מין

 25 לפני ישראל, מדינת של החמישי יום־העצמאות ערב נערךלירי מיפגן
זוהרת, בתחמושת צבאיים תרגילים שולבו במיצעד שנים.

בן־גוריון. דויד כהונת בתקופת הדגש הושם שעליו (בתמונה) הגדנ״ע של ומיצעד־לפידים

801( הזה״ ״העולם
23.4.53 :תאריך

 התצלומים. באוסף בחורה של תמונה אף
 אמו היתה בהם שהופיעה היחידה האשד,

, זיין. המלכה חוסיין, של
הנו על נסבה חבריו ששיחת פעם בכל

 היה נערות, עם וטיולים אהבה של שא
להח ומבקש מבוכה סימני מראה המלך

 מה, פעם נשאל כאשר הנושא. את ליף
 להיות צריכה שהרי תוכניותיו, זאת, בכל

ל מלכה כבר ״יש השיב: בירדן, מלכה
אמי.״ — ירדן

 אותה לו הציגה אמו גם כאשר אולם
לע מה הצעיר המלך ידע לא השאלה,

 כשנה, לפני שווייץ, בלוזאן, זה היה נות.
 לחולי־ במוסד אושפז טלאל שאביו שעה
 לו, אמרה בני,״ למלך, זקוקה ״ירדן רוח.

הסמיק. חוסיין למלכה.״ זקוק ״ואתה
 לא שמועות פרחו מאז אמו♦ בחירת.

 הנסיכה את לשאת עמד כי אמרו מעטות.
 זה פארוק. המודח המלך של בתו פריאל,

הת כי אמרו במצריים. ההפיכה לפני היה
בי בשעת היה זה סעודית. לנסיכה ארס
 אל- עבד-אל-עזיז המלך אצל טלאל קור

 מישפחת בת עם גם שמו את קשרו סעוד.
שישאקלי. הסורי הרודן
 הכתרתו, יום ,1953 במאי 2שה־ ככל

 לשער אין כי הניחושים. רבו והלך קרב
 ישב ההכתרה לגיל שהגיע ערבי שמלך

 כנראה הגיע עצמו חוסיין כיסאו. על רווק
 ברבת- המלכותית בחצר המסקנה: לאותה

 — בחירת-ליבו על בגלוי מדברים עמון
אמו. בחירת על — דיוק ליתר או

 אחת פעם רק ראה חוסיין המלך כי
 בשבועות להיות, שעתידה מי את בחייו

 בחירה לו היתד, אילו אשתו. הקרובים,
 אך בה, בוחר היה שלא ייתכן חופשית,
 עבד דוניה כי נמצא המדינה״ ״לטובת

ירדן. למלך מתאימה בת־זוג' היא אל־חמיד
להי עלולה ממנו מבוגרת שהיא העובדה

 נמוך חוסיין, בעיני רצוייה כבלתי ראות
 זיו־ אמו בעיני לא אך והרזה. הקומה
 ונבונה, יציבה נערה היא ״דוניה עציה.
 וד,פכ־ דעת קלת נערה ולא למלכה, כיאה

 המלך ״גם וממוסיפים: אומרים הם פכר״״
 מבוגר שנים בעשר לפחות הוא נער: אינו
 הנאות של ערכן מה יודע והוא גילו. מכפי

תפקידו.״ חשיבות לעומת חולפות

אנשים
 אלוני, ראובן הפגין שעברה בשנה !•
 במישרד־החקלאות, המוברות האדמות איש
מו בשייך המדורה דרך בקפיצות כוחו את

נמ אך המדורה, ליד ישב שוב השנה נים.
 ללידת רגע בכל חיכה הוא מקפיצות: נע

 להיערך, צריכה שהיתה הבכור/ה בנו/בתו
לילה*. באותו מדוייק, חישוב לפי

 יהושע המדורה, ליד חברו •
 בבדיחה אלוני את ניחם פלמון (״ג׳וש״)

מר אינה כי התלוננה שאשתו היהודי על
מר מי וכי היהודי: תשובת בטוב. גישה
אלה? בימים בטוב עצמו את גיש

המדו ליד מגשים נושא גבר כשעבר !•
 ענה זה?״ ״מי ותיק: פלמ״חאי שאל רה,

 !״למגשים לב שים ו לך איכפת ״מה :רעהו
 המים- ראש שהיה מי לשכנו, הראשון העיר
 הגישה ״זוהי :ההגנה של הארצית קדה

ה משה השיב !״המטריאליסטית  :סנ
!״הוולגארי המטריאליזם זהו אבל ״כן,

 יום- במיצעד כשחזה גבוה פקיד אמר •1
 ה־ מצדיע כיצד וראה בחיפה, העצמאות

בישי מקלף (״מוטקה״) מרדכי דמטכ״ל
 מרכיב כשהוא המיסדר את ומקבל בה

 לא עוד הפלמ״ח ״רוח מישקפי-שמש:
!״מתה

 חברת־ היא אלוני ראובן של אשתו *
אלוני. שולמית הכנסת


