
ה 091113 היו• וה שורה חו
 כדיד?, שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה׳׳ ״העולם גליון

 ישראל ד׳׳ר רואחי של בפפה־הדין שדלתמקדה כונבת־שער פירסם
 של הפרליטיים מרכיכיו את ניתזזול כתכת־השער הפנתר. רודולף
 שיזרדתי־הכיטזזדן. עם השריו את וכחנה הזול, הפוליטי הרכה

 המישפטי ההיתר כראשית התמהחל כיייו כאותו נוספת פרשייה
ת תבור, אלי הזה׳׳, ״העולם כתב חטיפת של שיתתי־הכיטחון. כי

 של סיפות הובא כושית!״ עם מתחתז ״אני הכותרת תחת
 אלדה, הבראזילית כרהדנית שהתאהב פאו־הר אריה הישראלי

 הכותרת תחת כישראל. שביקרה ,,ברזיליאנה״ כלהקת חברה
שכנה טישפחדל של סיפורה תכא יהודי!״ הוא גר כל ״לא
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 הגיורת שאמו כטענה כגוי, הוכח אתיו כעוד כקרב, נפל האוזר
כראוי. גויירה לא

 ישראל ד״ר של טרוצחיו אקשטיין, זאב :הגיליון כשער
הפנתר.

 שנם * בובנות ולא חתונה ^ ראנויקה ■שואל■ צוהר
ס חלוקת בטקס בי־גיי * המיתרים״ של..שלושת ו ביאליק נ

העם
עודסר סוף

 יותר גדולה שימחה אין נצור בפינצר
 שהצליח החוץ, מן אדם של בואו מאשר

 אל ולהיכנס האוייב לקווי מבעד להסתנן
החומות. בין

 עיר בבחינת שהיא ישראל, במדינת
 שימחה קיימת שנים, עשר מזה נצורה
 או שחום אורח בל של בואו עם דומה
 לא מעולם מאפריקה. או מאסיה שחור
ש זו מאשר יותר גדולה שימחה היתה

 ראש־ממשלת או־נו, של פניו את קידמה
בישראל. ההיסטורי בביקורו בורמה,

 של בואו עם המדינה שמחה השבוע
 אי־ :ההפוך הכיוון פן שבא שחור אורת
 בגאנה, מישרד־המסחר ראש אייה, ביירו
למדי ישראלי סיוע מתן על לדון שבא

באפריקה. ביותר הצעירה השחורה נה
פשו הרגשה עמדה זו שימחה מאחרי

 בר- ישראלי בל של בלבו המקוננת טה,
בהצ תלוי בעתיד ישראל שגורל דעת:
 האפרו־אסיא- למרחב לחדור המדינה לחת
בו. להשתלב במאמציה תי,

 עוסק שנים מזה הדועכת. המנגינה
 חוזרים בנסיונות הישראלי מישרד־החוץ

המע לשפת זו הרגשה לתרגם ונישנים
החיו הפעולה אולי זוהי המדיניים. שים
שמ על הקופא המישרד של ביותר בית
השטחים. שאר בבל ריו

 בורמה את בשעתו כבש הכהן דויד ח״כ
 מרידוד יעקב בונה. וסולל ישראל למען

אחי שם כבש לחבש, השער את הבקיע
 משה בימי הבשר. סיר ואת פוליטית זה

ונק בסודאן, ארעי יתד אפילו נתקע שרת
 ניתנו שלא ראשונים, קשרים שם שרו

 שהתחיל גאנה, לכיבוש המסע לפירסום.
 בשרשרת רביעית חוליה הוא שנה, לפני

זו.
מתחי האלה הנסיונות כל המזל, לרוע

דו המנגינה אולם חצוצרה, בתרועות לים
בהדרגה. עכת

כ הצטמקה בבורמה הישראלית האחיזה
הנו מסע-הרימום למרות לאפס, עד מעט
 סודאן דיין. ומשה פרס שימעון של כחי

בח הישראלית המושבה הפרק. מן ירדה
 המסע נמצא שבה גאנה, רק מתחסלת. בש

 מעודדת נראית עוד הראשון, בשלב עדיין
 בקשירת התחילה כבר היא גם אולם —

 המנבאים מצריים, עם הדוקים קשרים
לעתיד. שחורות

 עוברים פעם בכל ז זה למיפנד. גורם מה
קו הראשון ברגע אחיד. תהליך היחסים

 ההצעות על הצעירה הזרה המדינה פצת
 מציעה ישראל בי הנדיבות, הישראליות

 שום על מבוסם שאינו במחיר שירותים
 פוליטי שיקול על אלא מיסחרי, שיקול
 הנגדי. הלחץ גובר בהדרגה אולם טהור.

 מבינה היא מתבססת. הזרה שהמדינה ככל
 האפרו- העולם נגד לעמוד יכולה שאינה

 בת- בישראל הרואה המאוחד, איסאתי
אח וגילוי המערב, של וגרורה טיפוחים

האירופי. הקולוניאליזם של רון
 של סוסר-ההשכל מור־גאנה. סאטה

 המיסחר אין 20ה- שבמאה הוא הפרשה
 אי-אם- מאחוריו. אלא הדגל, לפני הולך

 האפרו־אסיאתי העולם לתוך להסתנן שר
 שעה באותה ולזרוק אחורית, לדלת מבעד
שלה. הקידמית בדלת־הזכובית אבנים

מישרד־ של ביותר המבורכים הנסיונות
או עוד בל פרי, ישאו לא הישראלי החוץ

 ובאלג׳יריה, בצרפת תומך עצמו מישרד תו
נס בבל ותומך אמריקה עם ברית מבקש

 בעד הקולוניאליזם את מחדש לבסס מן
ישראל של הפוליטית האישיות פיצול לם.
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 העמים אותם את גם מרתיע מדי. שקוף
רו שאינם הידידותיים, האפרדאסיאתים

למדינה. מוקדמת איבה חשים
ה מן מנוס יהיה לא דבר של בסופו
ל שייכת ישראל האם הגדולה: החלטה
 זאת שקבע כפי האפרו־אסיאתית, יבשת

ש כפי האירופית, ליבשת או — אלוהים
 בהעדר ז פרם ושימעון בן־גוריון דויד קבעו

 ישראל של התיקוות כל כזאת, החלטה
 האפריקאית, בגאנה קבע של אחיזה לקנות

מור-גאנה. פאטה אלא יהיו לא

חיים דרכי
בוסר־ ניעווא•

 ו* ברזאני רותי של נישואיהם היו אילו
 היה ולא יתכן יפה, עולים סמי שם־טוב

 בית־המישפט. אל מגיע נתנאל יוחנן חכם
 בני התחילו הראשון היום מן בימעט אך

בירו עילית ליפתא שכונת תושבי הזוג,
מק היה שם־טוב ולהתקוטט. לריב שלים,

 תצא שאשתו רצה לא הבית, בהוצאות מץ
או וכשמצא 1 לרחוב מדי קרובות לעיתים

 הספר את קרע אהבה, סיפורי קוראת תה
 בלי גם מספיק אותך אלמד ״אני :בהכריזו

!״ספר
 נישואין, של שנה כימעט כעבור לבסוף,

וביק בעלה, בית את הקטנה רותי עזבה
 שבועיים כעבור הוריה. בבית מיקלט שה

וי- למעון מייד שהוכנסה בת, לה נולדה
צ״ו.

 שוחט הקשיש, נתנאל חכם הסתבך ואז
ני טקס את שערך מיקצועו, לפי וחזן

הו שלא למרות ושם־טוב, רות של שואיהם
 כי וקידושין. חופה לערוך מעולם סמך

 הכלה היתה לא הנישואין שבשעת הסתבר
וחצי. 15 בת אלא

 השלום שופט לפני הובא 72ה־ בן החכם
 על בעבירה ונאשם בירושלים, בזק יעקב
 צעירות של נישואיהן את האוסר החוק
הו תביעה כעדת שנה. 17מ- פחות בנות
 כשתי- וחצי, 16ה־ בת האומללה האם פיעה
״התו :השופט קבע בזרועותיה. נתון נוקה
 מוכיחה נישואי־הבוסר של האומללה צאה
הנאשם.״ של מעשהו היה נפשע כמה עד

 מאסר חודשי לשלושה נדון נתנאל חכם
 שילם שאותו קנס לירות 100ו־ על־תנאי

בשחי להסתפק ייאלץ הוא להבא מייד.

מל ולהימנע לסירקם, שהגיעו עופות טת
.15 בנות פרגיות השיא

זימרה
חוד אחד □ל ל

 של הניצחון מסע נמשך חודשים שישה
 הצלחה צרפת. ברחבי המיתרים שלושת

חבר אחרי התמלאה קופה הצלחה, רדפה
 קיבל שלם'בצרפת היד. הניצחון — תה

 הישראליים, הזמרים שלושת את הקהל
בהתל לשעבר, הקאמרי שחקני שלושתם

 הישראלי- הפעולה שיתוף מרובה. הבות
 הבולט וכישרונם סיני, מיבצע בשעת צרפתי

 ישראלי רפרטואר בביצוע השלושה של
לע משיכלה יותר שלהם את עשו עממי,

 ביותר. הטובה הרעשנית הפירסומת שות
 תבל לחלקי מצרפת עברו ההצלחה הדי

אחרים.
ה אחרי הגדולה, להצלחה ראשון סימן
בעי האוהדים ומאמרי-הביקורת כותרות

 אד של הצעתו היתה המקומית, תונות
 ניו- של הטלוויזיה ממלכי אחד סאליבן,

האר ברשת הופעה בעד דולר אלף :יורק
ושוב. הלוך וכרטיס הטלוויזיה של צית

 (״בם״) שימעון לביא, (״אריק״) אריה
הש ברקיע היו בורודובסקי וצבי ישראלי

 בעוד כי אריק. היה מכולם המאושר ביעי.
 על-מנת כסף לאגור רצו וצבי ששימעון
 אריק כמה באירופה, בזימרה להשתלם

ל ובה להוליווד משם לניר־יורק, להגיע
 שושנה אשתו, גם מאולפני-הסרטים. אחד
ההולי בגו־דיעדן לבקר מאוד רצתה שני,
וודי.

 לנסיעה סמוך לערב. לידות מ><ה
לד הנוצץ הכוכב התחיל לארצות־הברית

 לישראל מחוץ הממושכת השהייה עוך.
 ובביצועו. ברפרטואר אותותיה את נתנה

 מזהירים היו שלא השלושה, בין היחסים
 במקום ויותר. יותר התקלקלו מעולם,
המי עסקו חדשים, שירים ולימוד חזרות
 מיקומו בדבר פוסק בלתי בוויכוח תרים

הרווחים. וחלוקת הבימה על אחד כל של
 גיורא האמרגן כשהגיע המצב היה זה

המי שלושת של הישראלי אמרגנם גודיק,
 הציע לישראל,״ ״בואו לפאריס. תרים,
לירות אלפיים לכם נותן ״אני מייד, גודיק

זימרה) (ראה לביא ואריק בורודו צבי ישראלי, שמעון

 מההצעה. התלהבו וצבי שימעון לחודש.״
 הקאמרי, התיאטרון מנהל מילוא, יוסף

קוס הצעה הוסיף בפאריס, הוא גם ששהה
 במועדון לערב לירות 100״ נוספת: מת

התיאטרון.״
 היפים באותם בדיוק הגיעה פניו-יורק

 ידיעות לו שהיו סאליבן, איוב. בשורת
 השלישיה, של מצבה על מפארים מדוייקות

דו וחמישים ״מאתיים הצעותיו. את שינה
 לאמרג- הודיע אחד,״ בכיוון וכרטיס לר

 למרוח לניו-יורק לנסוע רצה אריק נית.
 את לשכנע ביקש איכשהו,״ ״נסתדר הבל.

ברעב.״ נמות ״לא צבי. ואת שימעון
ר קו ת. בי רו רי שג ה המיתרים שני ב

 כי האמינו הם תוקף. בכל סירבו אחרים
 הוא וכי בהוליווד, להישאר מתכוון אריק
בטל שיופיעו אחרי לנפשם אותם יעזוב

 ב־ חסרי־פרוטה להישאר הסיכויים וויזיה.
 ואילו במיוחד, אותם הלהיבו לא ניו־יורק

 מאוד: קסמו ומילוא גודיק של הצעותיהם
ה את לחדש כסף, לחסוך יוכלו בישראל

 לאר- גם ואולי לאירופה ולחזור רפרטואר
 ללוות השניים של סירובם צוודהברית.

 מאוד. אריק את הכעיס לנידיורק אותו
 לשימעון הודיע למלח, חזר הימים באחד

 בשגרירות ״הייתי חמורה: בארשת־פנים
 וכך כך שבין לי ואפרו שאלתי הישראלית,

 מפני לארצות-הברית, לנסוע תוכל לא
קומוניסט.״ שאתה

 שנסיעתו שימעון, התפרקה. השלישיה
 בספק אפילו עמדה לא לארצות־הברית

 — בפאריס בביקורו סאליבן לדיברי —
 החליט צבי < אריק עם יותר לדבר רצה לא

ו בזימרה* להשתלם באירופה, להישאר
ב שנסונים לשיר בדי לישראל חזר אריק

 שימעון גם חזר השבוע התיאטרון. מועדון
ה באחד תפקיד לחפש והתחיל ישראלי
בתיאטרץ. המוצגים החדשים מחזות

אנשים
 גוריו]/ בן־ דויד ראש-הממשלה <•

ישר לחוכמת ביאליק פרם חלוקת בטקס
 שסיימתי על בשימחה עתה בא ״אני אל:

 שנגרם הממשלה) (של מרכבה מעשה
להיפך.״ אלא ישראל חוכמת בשל לא

 ליבוכיץ, ישעיהו הפרופסור •
 על שנמתחה הביקורת על תשובה במאמר

 מ- אחד שהוא העברית״ ״האנציקלופדיה
״האנציקלופ השמאל: חוגי מצד עורכיה,

ול המגבית של כתב־תעמולה אינה דיה
 ציפור של לציפצופים מקום בה אין פיכך

לער הצדקה בל רואים אנו אין הנפש...
אמ אירגון כמו נושאים על מיוחדים כים
 למבקרים משאירים ואנחנו עובדות, הות
 בה אשר אנציקלופדיה לחבר הזכות את

 בצד עובדות אמהות אירגון הערך יופיע
המאוחדות׳.״ האומות ׳אירגץ הערך
בהר שלונפקי, אברהם המשורר •
 סימפוזיון במיסגרת צוותא במועדון צאה
 את ״בכתבו הנוער: קורא מה הנושא על

 הדרך את מוסיגזון יגאל בה חסם חסמבו/
הנוער.״ לפגי לספרות

•  בשיחה מאיר, גולדה שרת-החוץ י
 הבולגרית החקלאית המישלחת חברי עם

 לא לבולגריה, אבוא ״אם בארץ: שסיירה
 כמגדלת גם אלא כשרת־חוץ, רק אבוא

תרנגולות.״

ה בורודובסקי, צבי הפו מהרה עד *
מבו אופרה לומר בורודוב צבי כיוס מכונה

באירופה. ומצליח קש




