
 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם בגיליון
 תפרוץ ״אם הכותרת תחת דרמאתית, כתכת־ענל, פורסמה בדיו?,

 השבועון, מערכת חבר של תחזיתי תיאור מילחמה...״ מחר
 1956 במחלף לפרוץ העומת המילחמה על צבאי, פרשן כעזרת
 המישפטי המדור שנה). אותה של בסופה פרצה המילחמה (ואבן

 המפכ״ל לסגן שהוצגו שאלות 400 פירפם הזה״ ״העולם של
וידויים הוכאו מיוחדת ככתבה פן־גוריון. עמום המישטרה, של

 הכותרת תחת מודרני, במישפט־שלמה נשים שתי של אישיים
כן״. על לוחמות אמהות ״שתי

׳.56 צכרית פגנית רמתי, עלמה :הגיליון כשער

ועידת על מנצח בן־גוריוו * אדמה רעידת
התפיוה וממנת מס־הכנסה * ההסתדרות

העם
הארץ רעש

הר במיטותיהם ששכבו ישראל אזרחי
 משהו הסתובב כאילו קלה, בתנודה גישו

 אדמה. אמא רק זאת היתד, למיטה. מתחת
 בניה, לכל להוכיח זו אמא רצתה כאילו
 מבחינה לפחות כי התבל, של זה בחלק

 ובלתי־ אחת יחידה הוא המרחב גיאולוגית
 הלוחמת, מקפריסין עבר זעזוע נפרדת.

 מצחצחת־ וסוריה מוכת־המשבר לבנון דרך
 צמאת וישראל המתמרדת ירדן אל החרבות,

המגן.
 נהרגו שם בלבנון, היה הארץ רעש לב

 מאות שלמים, כפרים נהרסו איש, 130כ*
 היתה ביירות. דירותיהם את נטשו אלפים

ו ידידים לרכוש לישראל הזדמנות זאת
 הצעת על-ידי הערבית, בחברה להצליח

 עדיין הפוסחת הצפונית, לשכנה רפואי סעד
המרחבי. במאבק הסעיפים שני על

מ הוחמצה אחרות כרבות זו, הזדמנות
בכך. ירגיש שאיש בלי

 רק לא חברן. אנטי־שמי, רוצח,
 יותר עוד מזעזע רעש השבוע. רעד המרחב

 בברית־ האדירה. ממלכודהצפון על עבד
 האשים כרושצ׳וב, ניקיטה קם המועצות

 רודן אנטי־שמי, כרוצח סטאלין יוסף את
במולדת. וחבלן צבא-דם

 זעזוע זה היה בישראל רבים לאזרחים
 גם הטבע. איתני מרעידת אף יותר חזק

 כרושצ׳וב של למסקנותיו שהגיעו אותם
 בבן־האיכר שראו אותם וגם לפניו, רב זמן

 את לשנות נילצו חדש, משיח הגרוזיני
 את מחדש לקבוע מושגיהם, עולם כיל

ה המתחדשת. ברית־המועצות אל יחסם
 היו אחד, לשבוע השתנה. הפוליטי נוף

מספיקים. זעזועים אלד,

ההסחדחח
מקור• מתזה

 של האדום באולם ישבו הצירים 801
 התוכנית הגדולה. להצגה מוכנים הבימה,

 את שמכר פאוסט, את הפעם כללה לא
 האשה מדיאה, את לא גם לשטן, נשמתו
 בעלה. בגידת אחרי בניה את שרצחה
קלא פחות היתד, להיפתח שעמדה ההצגה

מחזה :מבויימת פחות לא אך סית,
הוועידה :המלא השם מקורי. ישראלי

ה של הכללית ההסתדרות של השמינית
בארץ־ישראל. העבריים עובדים
תמי חודשים עשרה במשך חיכה הקהל

 8ב־ הכרטיסים חולקו מאז זו, להצגה מים
 להסתדרות. הבחירות יום ,1955 במאי,
 הוא התוכן. את שיפרו לא הדחיות אולם

הפתעות. שום כלל לא
 היא, הוועידה וכודהא. אפלטון כדי

ההסתד של הכל-יכול הפרלמנט לכאורה,
הרא הפעם זו השבוע, התכנסה, היא רות•
 במהלכה תקופה — שנים שבע מזה שונה
 501ל- אלף 180מ־ החברים מיספר עלה
 ההסתדרות של הכלכלית והעוצמה אלף,

 המימדים כל מאה. פי עלתה וחברותיה
לצי שיש להניח היה אפשר כליל. השתנו

 ענייני בדיון צורך שהיה לומר, מה רים
 האדם כוח ועל המיליונים הון על ומקיף

האדיר.
 דיון לשום נועדה לא הוועידה אולם
 קומץ בידי מרוכז בהסתדרות הכוח רציני.

 קומץ עם שיתוף תוך מפא״י, צמרת אנשים,
 על עמדו אלה האחרות. המפלגות מנהיגי
 בכל כמו ראשיים. לשחקנים כיאה הבמה,
 כפיים למחוא אלא לקהל נותר לא הצגה,

ה עם לבו, בסתר עצמו, את ולזהות
גיבורים.

 ראו כבר בי היה נדמה רבים לצופים
 זלמן של ההספד המחזה. את אחת פעם
של קודמים הספדים לעשרות דמה שזר

 ושופע־הדרנד רב־התנועה המשופם הגבר
 ה־ חיסול את דרש נמיר מרדכי תיות.

 קא- שכומר כשם (ריכוזיות), צנטרליזציה
 אדוק וקומוניסט החטא נגד מטיף תולי
 ההיסטורית הסקירה האימפריאליזם. נגד

הז שלא אף בן־גוריון, דויד של המקיפה
 רגילה היתד, ובודהא, אפלטון את כיר

בהחלט.
 מראש למנוע כדי חוככים. הופעת

 נקבעו עניינים, של לגופם יעיל ויכוח כל
 הזדמנות מעין כללי״, ל״ויכוח שעות כמה

 כישרונם את להראות לשחקנים־ד,חובבים
 על שדיברו כיוון לאיש. להפריע מבלי
 העניין על איש איש ואחד, דברים אלף

 שהדבר סכנה כל היתד, לא ללבו, הקרוב
ה להחלטות בניגוד כלשהי, להחלטה יביא

ה על-ידי בחדרי־חדרים שהוכנו חגיגיות
ההסתדרות. של האמיתיים שליטים

 המוסדות בחירת עם ההצגה כשנגמרה
ה עסקני על־ידי מראש נקבע (שהרכבם

 לא הבחירות) לתוצאות בהתאם מפלגות
 מדוע :פשוטה שאלה על לענות איש ידע
כולו. במעמד צורך היד,

מיסים
—..ח.. ■• *

ת עשה הא*ו□ שלו א
 מם־ פקידי שעבר בשבוע כשהגיעו

 ),55( ששון יעקוב של לסנדלריה הכנסה
תש ממנו דרשו בירושלים, קק״ל ברחוב

 ששון טען מס־הכנסה. ל״י 100.— לום
 ילדים, לתשעה אב אני ״אין. בפשטות:

 ממילא הכנסתי פעוטים. מהם חמישה
מספקת.״ אינה

 והודיעו במייוחד, נתרשמו לא הפקידים
 מכונת- תעוקל המס, את ישלם לא שאם לו

 והמשיך בראשו, ניענע יעקב שלו. התפירה
 מלקוחותיו, אחד בנעל במרצע חורים לנקב
דבר. קרה לא כאילו

 ועליה מכונית־משא הגיעה יומיים כעבור
 מכונת- את שלקחו ההוצאה-לפועל, פקידי

נעליים. לתפירת התפירה
 את לקח יעקוב המ;*כר. חוד עד
 סנדלרייתו את נעל הקטנים, ילדיו חמשת
 שבבית־הספר מם־הכנסה לבניין וניגש

המפ את מסר נמרצת בתנועה שמידט.
 לא אלה בתנאים כי והודיע לפקיד, תחות
 מייד לירדן. ויעבור בארץ לחיות יוכל

התעלף. מכן לאחר

 מג־ למעבר ילדיו עם רץ כשהתעורר,
 הארץ. את לעזוב קל לא אך דלבאום״.

 המעבר ליד יעקב את עצר צעיר סגן
הצ המישטרה המישטרה. לתחנת והובילו

 את להחזיר מנדה,כנסה את לשכנע ליחה
 הסכימו, המם שילטונות מכונת־ר,תפירה.

 את שישלם אחרי רק לו שתוחזר בתנאי
קטנים. בתשלומים חובו

 מכונת־התפירה, את לקבל יעקב כשבא
 להובלתה משאית לשכור שעליו לו נאמר

 העניין שכל יעקב, בחזרה. לסנדלרייתו
 הבוקר, למערכת מייד רץ עליו, נמאס

למקום המכונה תוחזר לא שאם להודיעה

פני על הציג הזה, העולם מערכת חבר קרן, שלמה
ש־ ,לירדן ישראל בין הגבול מעבר * בין המילחמה תחזית את השבועון מעמודי חמישה 11 #111 # נ#

מיל- טרס ירושלים חלקי שני בין קישר ציור קדש). מיבצע את חודשים בכמה הקדים (התיאור .1956 בשנת למצריים ישראל
ששת־הימים. חמת מילחמה...״ מחר תפרוץ ״׳אס הכתבה את שליוו מהאיורים אחד היה מסתער ג׳יפ של זה

902 הזה״ ״העולם
22.3.1956 :תאריך

 את לעבור איומו את יבצע נלקחה, ממנו
הקווים.
ה לפקיד המערכת מן שטילפנו אחרי
לסנדלריה. המכונה הוחזרה שומה,

צייזבט
י ניחוח

 של שם לעצמו הוציא הזקן אליוביץ׳
 באים היו שחולים אומר היה הוא רופא.
 סיפר אחד,״ ״יום העליון. הגליל מכל אליו

 שאדון מטאבאריה ידיעה ״הגיעה אליוביץ׳,
 סיכון דוקטור שאפילו סרטן קיבל בעלול

 לטאבאריה, באתי כלום. לעשות יכול לא
 אמרתי אנשים, מלא הבית כל את ראיתי

 בעלול של אחיו את ורק לצאת להם
ה איפה שאלתי כולם כשיצאו השארתי.

 החולה אחיו של החולצה את פתח סרטן.
 והרגליים הבטן באמצע ישב הסרטן — ואה
 אותו להוריד הבשר. בתוך תקועות שלו

 והוא — אותו מושך אתה אי־אפשר. בכוח
 לו, אמרתי עמוק. יותר הרגליים את תוקע
 חתיכות נר, גפרורים, קופסת לי תביא
 והביא. הלך תאנה, ועלה קטנות נייר

 שאני מה לראות בשביל הנר את הדלקתי
 יד על אותו ושמתי גפרור הדלקתי עושה.
 שחם, הרגיש הסרטן. של הראשונה הרגל
 הרגל את שהרים איך הרגל. את הרים
 שלא בשביל למטה, חתיכת־נייר שמתי

 הדלקתי הפעם. עוד הבשר את לתפוש יוכל
 השניה. לרגל מתחת ושמתי שני גפרור
 וככה נייר. שמתי — הרגל את הרים
 על עמד הסרטן שכל עד לרגל. מרגל

 בעלה,־התאנה, אותו עטפתי חתיכות־נייר.
וגרמנו.״ — לפח אותו זרקתי

אנשים
 שערוריית התחוללה בו השבוע בעצם י•

 שח״כ לאחר הכנסת, במליאת ההשמצות
 כן־ דויד לעבר קרא בגין מנחם חרות

 וזארץ היומון הדפים ״מלשין״, גוריון
 מתוך זעיר קטע שנה 30 לפני במדורו

 העברי, בית־מישפט-חשלום של פסק־דינו
 לשלם מבן־גוריון לדרוש בשעתו שהחליט

 התנצלות ולפרסם המישפט הוצאות את
 בשם המנוח סמילנסקי למשה שקרא על

״מלשין״.

 העט שם מאחורי המסתתר האיש <•
 ישראל אלא אינו בהארץ צבאי״ ״פרשן

 הנימד אחד דבר. של הצבאי הסופר כר,
ה התיקווה האמיתי: שמו להעלמת קים

 ייחסו הקוראים כי המערכת, של כמוסה
ידיו♦ ייגאל לרב־אלוף המאמרים את

 כן־גוריון, דויד ראש־הממשלה •
״ה ההסתדרות: ועידת בפתיחת בנאומו
עולים.״ אינם והציונים ציונים, אינם עולים

 חפר חיים של הכזבים ילקוט מתוך *
 ראתה שלו חדשה שמהדורה בן־אמוץ, ודן

אור.
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