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 בדיור״ שנה 25 לפני השבוע אוד שראה הזה״ ״העולם גיליון

 לוריא) (רענן מבתביו שאחד הראשון, הישראלי העיתון היה
 שניות 50״ הכותרת תחת במהלכה, האוויר מן צניחה וצילם תיאר

 הפרופסור עם מייוחד״ ״ראיון פירסם השבועון עורך באוויר״.
ר־ הראיון פירסום ).11 עמוד (ראה בובר מרטין  £ז!ל תגובות, ע̂ו

 כי שהודענו אחרי שעבר, ״בשבוע : כמות העורף מהן'כתב אחת
 מיכתב־ נתר!בל ששבר ואחרי זה, ראיון לפרסם אנו עומדים

 לבובר לתת אין כי ״חרות״ בעיתון מרין* שלמה כתב איום,
 יש העיברי הנוער של ,לפבלנותו וכי דבריו, את להשמיע

״גבול׳ . . .
מל,סיס השבועון, של המשוטט כתבו של מצולמת כתבה

ותי רוז׳״, ״מולין הכותרת את נשאה בפאריס, עסקה סלומון,
 האחורי השער בעמוד עיר־האוחת. של חיי־הלילה את ארה

היש החיים על גלילי, לילי מאת סאטירית, רשימה התפרסמה
החורבן״. אהרי 1954״ הכותרת תחת ראליים,

 ערב מדי ׳שהופיעה בל,פה, מריה הזמרת :הגיליון בשער
ב״אמבפדור״.

 ₪חוח־ בסהובן * שות משוה שר הסיזיפית העבודה
ו נגד רד 1 נו1 ו ג מדניאל * עבד־אדוואהב קססוו ר

העם
החתול מישחק

נאנ בן־גוריון דויד של התפטרותו אחרי
 הממשלה במיסדרונות אנשים הרבה חו

 לנוח יכול אדם אין כי הקלה. של אנחה
 בן־גור- ששמו שהר־געש בשעה ולהירגע

 להתפרץ ועשוי מקום בקירבת שוכן יון
לרצו מפורש בניגוד בחרו, לכן רגע. בכל

 יהיו כיורשו. שרת במשה בן־גוריון, של נו
 חשבו, כד יהיו, אשר שרת של ליקוייו
להפתעות. ממנו לצפות אין לפחות

 וירושלים שדה־בוקר בין המרחק אולם
נש בנגב המתפרץ והר־הגעש גדול, אינו
 בדגוריון המדינה. בבירת גם היטב מע
 המועמד של חייו על להקל כלל חלם לא

 אהבה אוהב הוא אין שאותו לירושתו,
 הפתעות. כמה עוד באמתחתו היו לוהטת.
הראשונות. משם יצאו השבוע

 אוהב אדם אין אחדות. הפתעות
 לעולם לראשות־הממשלה מועמד להיות

 ראש־ להיות רוצה שהוא הרגע מגיע ועד.
 של בחייו זה רגע כשבא ממשלה־ממש.

 עם למו״מ קץ לשים החליט שרת, משה
להי סוף, בלי שנמשך הכלליים, הציונים

 :השאר -בין העיקריות. לדרישותיהם ענות
 שלמפא״י מאחר החשבון: שר-חינוך. סגן

 לבדם, בכנסת רוב יש הכלליים ולציונים
להיכנע. הקטנות המיפלגות תצטרכנה
 באה מייד נחתם. הקואליציוני ההסכם

הפ בן־גוריון :משדה-בוקר 1 מם׳ הפתעה
 שר- סגנות מגיעה שלדעתו דרך־אגב, ליט,

 הודיעו הדתיים התוצאה: לדתיים. החינוך
 מפא״י במרכז לשרת. ייכנעו שלא מייד
 הציונים עם להסכם התנגדות סערת קמה

מחדש. התחיל העסק כל הכלליים,
 הפרוגרסיבית המיפלגה קפצה מייד

 המציאה, על ליברלית-עצמאית) :(כיום
ה את הפרק מן בכלל להוריד דרשה
 הסיעות מן בכנסת נציגות השולל סעיף

הום- עליו החסימה), אחוז (חוק הקטנות

לעיתו פרס היום עד קיים על־שמו *
רוויזיוניסטית. נאות

 פינחס הרעבים. הלווייתנים שני בין כם
בכהו להמשיך מעוניין אינו ממילא רוזן
 ל- לשוב ומשתוקק כשר־מישפטים, נתו

 גם ומשגשג. מצליח כעורד־דין מישרדו,
עדי שהאופוזיציה סבורים למיפלגה חבריו

להת המחייבת לממשלה הצטרפות על פה
בהש ממשלה מכל, טובה וכי — אבדות

הכלליים. הציונים ובלי תתפותם
 כחתול נהנה במחזה, הסתכל בן־גוריון

הת להשלמת במלכודת. עכבר עם המשחק
 דעתו את והביע שנייה, פצצה זרק מונה

 ל- לגרום עשוי מארצות־הברית שהמענק
 סטירת־לחי זאת היתד, המדינה. שיעבוד

 למעשי רבה חשיבות המייחם שרת, למשה
האמריקאים.

 משה ישב בינתיים סיזיפוס. משה
 מהקמת מתמיד יותר רחוק במישרדו, שרת

 מאד דמה הוא שמו. את שתישא ממשלה
 אשר סיזיפום, היווני, המיתולוגי לגיבור
 ראש־ אל אבן־ענק בגילגול קיללוהו האלים

 למטה ומתדרדרת נשמטת שהיתה ההר,
לפיסגה. כימעט שהגיעה פעם בכל

 לדויד האלים תפקיד עבר שהפעם אלא
בן-גוריון.

מישטים
בעכו פגישה
 עבד־אל- ומוחמד ואן־בטהובן לודוויג

 רעהו, את איש מכירים היו לא וואהב
 לא ביניהם מפריד ברחוב. נפגשו אילו

 שנים מאות גם אלא והזמן, המרחב רק
 בט־ מעריצי לרוב מוסיקאית. מסורת של

להב כדי הדרוש כושר־השמיעה אין הובן
 את המציינים הדקים הצלילים בגווני חין

 מעריצי שרוב כשם המזרחית, המוסיקה
האי הרעש את בשאט-נפש דוחים הזמר
־ והמסובך. רופי

ב אחד קיר על השנים את לזמן כדי
ומש עדין שפם בעל גבר דרוש היה עכו,

 התיז־ חבר לשעבר צרי-מיסגרת, קפיים
 פארוק. המצרי המלך של האישית מורת
במדי היחיד הערבי המלחין שוכרי, סידקי

שאותן אלה, מתמונות סופג ישראל, נת

 לשמור כדי ההשראה את בעצמו, צייר
המז המוסיקה של הלוחשת הגחלת על

רחית.
 זו לוחשת גחלת טפלי: רק. עוד.
 המבצר חומות את לקעקע לפעמים, יכולה,
 שוכרי של תיזמורתו כי שממול, העתיק

 11מ־ מורכבת עכו של המוסיקה במועדון
 (תוף טבלי כינורות, ארבעה ביניהם כלים,
 גדול), לאגרטל ודומה מחרס עשוי ערבי

ער (גיטארה ועוד מצלצל) (טמבורין רק
 כשמתפרצים בנוצה). מנגנים עליה בית,
ה אותי!״), (״האשם באלומה אלה כלים

 המרחב את כרגע המציף הסורי שלאגר
בטי תרקע שלא בסביבה רגל אין כולו,
הריצפה. על רוף

 את לנגן זאת בכל מעדיף שוכרי אולם
ה כל פני על המשתרעות שלו, יצירותיו

 קלאסיות ערביות מנעימות המרחבי, שטח
 אף ערבית. סמבה האחרונה, ליצירתו ועד

 מוסיקה, הוראת הוא העיקרי עיסוקו כי
המבק צעירים, וזבנים לפועלים בעיקר

 עם לנסוע מרבה הוא כחובבים, לנגן שים
בחתו ולנגן הערביים, לכפרים תלמידיו

 קולנוע באולם קונצרט נתן אף פעם נות.
בעכו.

 לנגן :התגשם טרם מחלומותיו אחד
 לפתוח עיברי. קהל בפני עיברית, בעיר
המרחב. של הצלילים עולם את בפניו

מישפט
כסף או תוכחות

 כמינהגו כתב גרינוולד מלכיאל כאשר
 (פנימי), במזרחי לחברי המיכתבים את

 נודעים, אישים תריסר כחצי השמיץ בהם
 אולי זולת לאיש, איכפת הדבר היה לא

 המיכתבים מקבלי הנפגעים. תריסר לחצי
היום. לסדר ועברו האשפה לפח זרקום

 האשפה מפח להוציא טרח אחד אולם
 המיש- היועץ זה היה ההשמצה. כתב את
 הוא כהן*. חיים ישראל, לממשלת סטי

 על גרינוולד נגד פלילית תביעה הגיש
לכו עלה ששמו לכך וגרם דיבה, הוצאת
ה נושא העיתונות. של הראשיות תרות

 ישראל ד״ר של שמו השמצת : תביעה
 המיסחר מישרד דובר לשעבר קסטנר,

בכנסת. מפא״י סיעת ופעיל והתעשייה,
 לסדר ועבר זה, במישפט רצה לא קסטנר

 פעולה שיתף כאילו ההאשמות, על היום
 של ההצלה בעבודת וחיבל הנאצים עם

 כהן חיים של דעתו אך הונגריה. יהודי
ברשו שיש לאיש, זכות אין :איתנה היתד■

פקי להשמיץ ופנאי, כתיבה מכונת תו
ישראל. ממשלת של בכירים דים

 היה לגרינוולד גם ״י. ל 100 תמורת
 שיקבל, המכסימלי העונש ברור: החשבון
מא שנות שלוש במישפט, וייכשל במקרה

מייצ יפחידו. לא ל״י. 100 של קנס או סר
 **, תמיר שמואל עורך־הדין הנאשם, של גו

 היועץ- למישרד לגשת לגרינוולד הציע
 ל- ההוכחות את בפניו ולהציג המישפטי

תו בכל סירב גרינוולד טענותיו. צידקת
רוצה אני לא! — פנים ״בשום קף:

האש צידקת את להוכיח כדי במישפט,
!״ ,מות

.לו יש ,אם .  הראשונה הישיבה ״ .
 השישי ביום התקיימה בית־המישפט של

 בנימין השופט של באולמו שעבר,
מהשו ביקש תמיר עורד־הדין הלוי***.

הננליון. בית־המישפט שופט כיוס *
 שר־המישפטיס. כיוס **

 שר־המיש־ של סיעתו חבר כיוס ***
בכנסת. פטים

848 הזה" ״העולם
21.1.54 תאריך: ־

 על בהסתמך המישפט, את לדחות הלוי פט
בהונ לדבריו, הוצאו, קסטנר שכנגד כך

 שיתוף־ על פסקי־דין שני ורומניה, גריה
 עותקים להשיג ועליו הנאצים, עם פעולה

 לפרשת הנוגעים הרשמיים המיסמכים של
קסטנר.

 היועץ את שייצג תל, אמנון התובע,
 ערימת מתוך והוציא התנגד המישפטי,

הר ),845( הזה העולם גיליון את ניירות
 המחייך, גרינוולד תמונת את לשופט אה

 המישנה: כותרת את השופט באוזני וקרא
 אמר, הוכחות, לו יש אם הוכחות״. לי ״יש
 הלוי השופט המישפט. את לדחות אין

 המישפטי הבירור המשך את ודחה חייך,
פברואר. חודש למחצית עד

מישטרה
126 מס׳ בדיחה

 אינם מישטרה שקציני מישהו חשב אם
 טעות טעה הרי הומור, להעריך יודעים

החו בקיוסקים הופיעה השבוע מצחיקה.
 קצין־מיש־ בפולנית. בדיחות 125 ברת
הת הוא עותק. ורכש לתומו ניגש טרה
 את להנאתו לקרוא והחל במכונית יישב

מבטו. נתקל בה הראשונה הבדיחה
 בבית־ שהתגוררה גברת :קרא אשר וזה
 גבר על עינה את שמה בטבריה מלון

 באמצעות למחרת. מהמקום לנסוע שעמד
האו כשהגיע לחדרה. אותו הזמינה מלצר

 הוא טוב. בכל ערוך השולחן היה רח,
הת כשלפתע צלי, ואכל שמפניה שתה

-------למיטה ערומה ונכנסה הגברת פשטה
 ההמשך הבדיחה. התחלת רק היתה זו

 במיטה. שהתרחש מה בפרוטרוט תיאר
הת על הגבר התגבר וכיצד קרה, מה

 והשתמש אימפוטנטיות של זמנית קפה
תו כאשר הגברת אמרה ומה בתחליפים,

בהצלחה. חוסלה זו פעה
העמו בשאר בקדחתנות עילעל הקצין

ההגו אחת היתה זו שבדיחה וגילה דים,
 שהקצין נראה שבחוברת. והמתונות נות
 בייחוד אמיתי, הומור חוש העריך לא

ה הופעת אחרי שעתיים הפולנית. בשפה
 שוטרים חוליות יצאו בקיוסקים חוברת

השוק. מן אותה ואספו הארץ בכל

אנשים
 ל- כן־גוריון דויד של פרישתו >•

ע לסופר שימשה שדה־בוקר שו הו  (עיר י
 מחזה לכתיבת השראה יוסף כר־ קסומה)

 מושבניק המחזה: נושא המטאטא. עבור
 בן־גור- בעיקבות להתיישב, ההולך ותיק
בשדה־בוקר. יון,

 ריבוי על בכסית השיחה כשנסבה 4
 ותושב גבע קיבוץ בן מפרסם שבהן הבמות

 (דירי) ידידיה אדום־הזקן ירושלים
 דבר זמניס, (בהדור, פיזמוניו את מנוסי

 המשורר בקינאת־סופרים העיר ומבואות),
 אין אם בטוח ״אינני אלתרמן: נתן
השביעי״. הטור את כבר כותב הוא

גרינ־ מדכיאל אחר, מזוקן גבר •
 נולדה ,26דד בת רנה, שבתו, סיפר וולד,
בבוא נבהלה שאמה שעה זמנה, קודם

 לצורך אותו לאסור הונגריים שוטרים
 ההוא,״ ״במישפט הוצאת־דיבה. על מישפט

ושוחרר דברי צידקת את ״הוכחתי אמר,
 (ראה הנוכחי.״ במישפט גם יהיה וכך תי.

סישפט). מדור
47


