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 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

להשתמ ההתנדבות שבין הניגודים אווירת את תיאר בדיוין,
 הקשות. מתקופותיה כאחת הישראלית החברה את שאיפיינה טות,

הפו את שנשאה לרשימה ״הנדון״, מדורו, את הקדיש העייד
 המשיר שראש־המערבת כעוד טיפשים״, של ״גן־עדן תרת

 ״להם הכותרת תחת השחורה״. ״הרשימה המהממת בסידרתו
 שסירבו עתירי־הון, של שמותיהם פורסמו כועד״ לא העניין
 — כגב ״כידון אחרת, רשימה לישראל״. הנשק ל״קרן לתרום
באמ כישראל, צרפת של תמיכתה את תיארה צרפת״, תוצרת

הערכים. של בגבם כידון נעיצת כדי תוף נשק, מכירות צעות
 הציגה התיכון, כמזרח שנשכו המילחמה רוחות רקע על

תנועת־ מנהיג בגין, למנחם שאלות עשר הזה״ ״העולם מערכת

צבי אורי של לחברו צרפינוי

 ״העיקר הכותרת תחת בפרוטרוט, עליהן השיב הוא החרות.
״מדי מאוחר שיהיה לפני לפעול  השבועון• של המשוטט כתבו !

 לשלוש ״סונטה כשם רשימה פירסם קינן, עמוס באירופה,
 מודרנית מוסיקה ליצור ניסיונות סידרת של תיאור — טוריות״

 לכו־ הוקדש הרכילות מדור לא־קונכנציונלים. בלי־נגינה כעזרת
 האחורי כשער שכחייו. הנשים ,ולחמש גייכל קלארק הקולנוע בכ
ועוקצנים״.. חמודים ״צברינו המדור התפרסם הגיליון של

עזה. לכיכוש מיבצע על כגין מנחם הגיליון: כשער

למואל מחכים * גרינברג
חוש אבא של האשפה * ג!ריוןרלבגיו!בן מנתב * (גורס

העם
סו&מבר 29

 אחרי אחדות דקות ,1947 בנובמבר, 29
 ארץ־ישדאל ישן. אינו איש לילה. חצות
 ומגלי הרדיו. מקלטי ליד יושבת כולה

מליאת הידיעה: לאוזניה מגיעה האתר
הח־ האומות־המאוחדות אירגוז של העצרת

 כשם ודאית, המדינה הקמת היתד, קותם
ב ייקבעו המדינה שגבולות ודאי שהיה
 האמיתיים. ליחסי־הכוחות בהתאם קרב,
 ראיית את טישטשה אשליית-האו״ם אולם

 הכורח את מעיניהם העלימה המנהיגים,
 ארוכים חודשים הנשק. בהכרעת האכזרי
כע רק התמהמה. הטוטאלי הגיוס בוזבזו,

ברא חסרי־תחליף, חודשים ארבעה בור
 נחשון, פעולת עם ,1948 אפריל שית

 מיל־ כצבא פועלים ההגנה גדודי החלו
אמיתי. חסתי
ביום כי מאוד. אקטואלי לקח זה היה

 צבי אורי האדמוני המשורר עם כאחת
 בדירה דרו יחד גרינברג. הנהר) (רחובות
 הלוי יהודה ברחוב דלת״רהיטים מיושנת

ה באותם השתמשו יחד בתל-אביב. 131
 כשגדלה האוכל. כלי ובאותם מלבושים
 ילד תוספת עם גרינברג של מישפחתו

 נו־ (האחרון התחתן מאז בשנה שנה מדי
 משלו בדירה זכה שבועות) כמה לפני לד

 קפץ מאז ברמת־גן. בשיכון־בליזובסקי
 יכו־ ״כיצד יבין: על שאולזון של רוגזו

 בדירה לגור נפשות שתי בת מישפחה לה
החו האמצעים, כל ?״ חדרים שני בת

 בעל־הבית שנקט והבלתי־חוקיים׳ קיים
 צוו־הח־ גם שכללו מייבין, להיפטר בכדי
 בתו לטובת המקרקעין רשות מטעם רמה
שנר ממשלתית פקידה — בעל־הבית של

 ייבין מהסופר למדינה יותר חיונית אתה
בתוהו. עלו —

 בראייתו, באחרונה שלקה ייבין, כשקיבל
 ״כתיבה בעד בני־ברית לישכת פרס את

 הגיע * גבוהה מוסרית ברמה מצפונית
 על הודעה יותר: פרוזאי מיסמך גם אליו

 בה דירה לפינוי נגדו שהוגשה תביעה
 של לעט חברו שנה. 15 מזה גר הוא
למי השבוע נזקק והאמונה הקיטרוג בעל
 בפני לעמוד על-מנת אמונה של רבה דה

הקיטרוג.

חיאטחן
ל מ שהו ס מ ל
!דידי :גוגו
7 מה :דידי
!מכאן נלך בוא :גוגו
! אפשר אי ;דידי
7 מדוע :גוגו

למראל! מחכים אנו דידי:
 דומה מחזה הוא למואל מחכים אנו

 של להטירה השוני, כל עם רבה, במידה
במי לחלוטין, שונה הסיפור קפקא. פרנץ

לבו קבצנים שני :בכלל קיים שהוא דה
 פוקס) ויהודה פרג (נתן סמרטוטים שי

 של לבואו הדרך אם על עץ תחת מחכים
העש המאה מהדורת מעין מסתורי, מראל

לעו בא שאינו העתיק, אלוהים של רים
 בשם בטיפוס פוגשים הם במקומו לם.

 כנראה המסמל — יונג) (אליעזר פזאל
 הנאמן, ובעבדו — הזעיר־בורגנות את

ממו מזוודותיו נושא שביט), (עדנה לאקי
 משהו, הוא גם כנראה המסמל החול, לאות

מב הזמן שאר את מה. בדיוק ברור לא
 בינם סמליות בשיחות הקבצנים שני לים

עצמם. לבין
 :להטירה בולט דמיון קיים זאת, בכל

 אובדן של באווירה טובלים המחזות שני
 של יסוד, לה שאין תיקווה של עצות,
 ושלפעמים ברור, מובן לה שאין עלילה
כלל. קיימת איננה

ביש הצופה עירום: המלך האס
 מביט לסראל, מחכים אנו את הרואה ראל

 להיות יכול אינו לעולם במבוכה. בבמה
 בקט, סמואל הסופר כי אחוז במאה בטוח
 ברצינות מתכוון בפאריס, שהשתקע אירי
או רב, בכישרון בלתי־מובן משהו לומר

 פרם גם לייבין הוענק יותר מאוחר ♦
ישראל.

נויי (ג׳קי) יעקבהדווידקה של הסמוי הממציא
ומשכלל ממציא מן.

 במילחמת־ הדווידקה מרגמת של המקורי ממציאה ההגנה, מיפקדת עבור כלי־נשק
 ההחרמות מסע במיסגרת נקראה. שעל־שמו לייבוביץ, דויד ולא השיחרור,

הישראלית. הנשק תעשיית של ופיתוחה לשיכלולה נוימן הטיף לישראל, נשק לרכישת

עב מדינה של הקמתה את לאשר ליטה
מארץ־ישראל. בחלק רית

 מלב השימחה פורצת אדירה כסערה
 מתקהל, לרחובות, זורם הנוער היישוב.

 התלהבות של הפגנות נערכות משתולל,
המו בארץ. נראו לא עוד כאשר המונית,

 ושרים. ראש, אל ראש מצטופפים, נים
 הורה. מעגלי סובבים המרכזיים בכיכרות
 את זה מכירים שאינם וצעירות צעירים

ומתנשקים. מתחבקים זה
 המיל- מספרי אחד תיאר אלה במילים

ה לו שמלאו הגדול המאורע את חמה
 הצ- לא המון שום שנים. שמונה שבוע
 להתחבק במקום המאורע. את לחוג טופף

המר בכיכרות ההורה מעגלי את וליצור
 מקלטי ליד וצעירים צעירות ישבו כזיים,
 התפתחות על רמז לשמוע ציפו הרדיו,

 ממעגל מחר להוציאם העלולה המאורעות,
הפרטיים. חייהם

 בהערכת גם והמאזינים. הרוקדים
הארו השנים במרוצת חל עצמו המאורע

 סברו תש״ח רוקדי הדרגתי. שינוי כות
 ה־ באולמות הושלמה המלאכה עיקר ;י

 האומות- של הארוכה הזרוע וכי או״ם,
 תשט״ז אנשי לביצוע. תדאג המאוחדות

 באו״ם, קמה לא המדינה כי יודעים
 הגליל של מכוסי-הבוץ בשדות־הקרב אלא

והנגב.
הח כי להסיק עלול היסטוריוו־העתיד

 משהו־ יותר למדינה הזיקה או״ם לטת
הסתל על הבריטים הודעת עם עילה.

 המנהיגות עיני היו שוב השמיני השנה
 עבר עת בינלאומיות, לאשליות נשואות

היקר. הזמן

מישפט
ואמונה קיטרוג
 השלום בבית־מישפט להתברר כשהחל

 לכאורה, רגיל דיירים סיכסוך בתל-אביב
 מסויי־ סופרים זוכים בה במדינה כי נתגלה

 משורר־החצר שלום, ש. של מסוגו מים
אר בנות בדירות־חינם חושי, אבא של

חס אחרים, סופרים נאלצים חדרים, בעה
 לדור זכותם על להגן מיפלגתי, גב רי

 השבוע חדרים. שני בת מיושנת בדירה
 ),64( ייבין השל יהושוע הד״ד נאלץ
 חדש רומן כתיבת להפסיק סולם*, איש
 מצור לפרוץ בכדי בירושלים המצור מימי
 בשם יהודי בעל־ביתו, עליו שהטיל אחר
שאולזון. ברוך

 בעל ייבין חי שנה שלושים במשן־
ומשקית רעיונית בכפיפה האפור השיער

 50ה־ שנות בראשית שהטיף ביטאון •
 אלדד ישראל בידי ונערך ישראל למלכות
(שייב).

946 הזה״ ״העולם
1.12.1955 :תאריך

 התיאטרון צופי כל על ללגלג שהחליט
 ביניהם כי להם ולהוכיח רב, בכישרון

 האנדרסנית האגדה מן הילד יימצא לא
!״עירום הוא ״המלך : ויצ?ק שיקום

 יפה עלתה זירה בתיאטרון ההצגה אולם
 לא אלמז מיכאל הבמאי, לרשות זאת. בכל

 היקרים הטכניים האמצעים אותם עמדו
 החדש באולם להפעיל לינדברג שיכול

 זאת לעומת אך הקאמרי, התיאטרון של
שח מצוות המכסימום את להפיק הצליח

 את שהוכיחו זאת, שבהצגה הצעירים קניו
 המיק־ לתואר כראויים לראשונה עצמם
הנעלה. צועי

יפאן
דומלכים זכויוח שוו■

 ילדיה על מגינה מדינה כל כימעט
 מדינות בכמה בלתי־רצויים. סרטים מפני

 מזיקה. ספרות על גם זו הגה מורחבת
 מגינה יפאן, בעולם, אחת מדינה רק אולם

העליון. שליטה על זו בצורה
 מותר הידוהיטו, הקיסר מלכותו, להוד

 המובחרים מן אחד, עיתון לקרוא רק
 אולם בסוד. נשמרת שזהותו בארץ, ביותר

 לו אסור הזה היחידי העיתון את גם
 עליו עוברים פקידי־החצר כולו. לקרוא
 של דבר כל חותכים בקפדנות, מראש
 המיקאדו של לעינו ראוי שאינו חולין,

האלים. בן הממושקף,
 שיע־ אוהב אינו בן־האלים שגם ייתכן

 מאוד׳ שקטה מהפכה חולל החודש מום.
זכו לשיווי במאבק גדול ניצחון נחל
 לא מעתה החל בעולם. המלכים יות

הקיסר. של מעיתונו קטע שום עוד ייחתך

אנשים
 התקבל הכנסת של הדואר בסניף •1

״לכ הכתובת את שנשא מיכתב השבוע
 בן־גוריץ״. ודויד בגין מנחם בוד

 למי ידע שלא המבולבל, הדואר פקיד
 קיבל המיכתב, את למסור היריבים משני

 אותו ״מסור :בגין של עצתו את לבסוף
בשנים.״ ממני גדול הוא לבן־גוריון.

 חושי, אכא חיפה, ראש-עיריית •1
 בעסקיו, לטפל כדי לארצות־הברית שנסע

 את גם ניו-יורק ברחובות להפגץ החליט
 מכונית־אש־ עצר עירו. לענייני מסירותו

מפו הסברים מהנהג וביקש עירונית פה
 נמאס שהעניין לאחר מבנה. על רטים
 ״מה לאמת: בהתקרבו הנהג שאל עליו,

?״ מכונית־אשפה של נהג אתה גם זה,
ההב ״מה :הדור מפא״י צהרון •1
 בית־חרו- מנהל לבין שר־האוצר בין דל

 וזה שכר, הקפאת דורש זה לקירור? שת
הקפאה.״ שכר דורש

בטורו רוזנפלד, שלום העיתונאי •.1
 ״מדיניות־החוץ במעריב: שמעתי קראתי

 אנו :מזהירה לתקופה עכשיו נכנסה שלנו
הרף.״ בלי מזהירים

 שמפא״י על בתגובה חרות היומון !•
 עובדי־דואר־ לוועד בבחירות רוב קיבלה
המאזינים מיספר !פלא ״איזה :טלפון

 רוב לתת כדי מספיק עצמו החשאיים
למפא״י.״


