
 הביא שנה, 25 לפני השבוע שראה־אור הזה־ .העולם גיליון
 מיקרה זו כתבה בחיפדד. הכותרת.מהומות תחת נרחבת, כתבת־שער

 הביא לדיווח, בנוסך • סאליב ואדי שכונת תושבי של המרד פרשת את
 כתבת• • המארוקאים״ .מרד הרשימה, את .הנתך, במדור העורך,
 להתפרצות שהביאו ההתרחשויות על צעד, אחר צעד דיווחה, השער

 הדראמה גיבורי תצלומי ביניהם תצלומים, בליווי בחיפה, המרידה
 אבנר ואדי־סאליב, מתושבי אחד • הארץ את שהסעירה העדתית,

 עקיבא יעקב של פציעתו סיפור את נפל!־, הוא -כך בכתבה סיפר, ממן,
המרד ולפרוץ לשיתוקו שהביאה פציעה השוטרים. ביריות אל־קריך

 נודע סרט כשם צ׳רלי״, של .דודתו הכותרת תחת • בוואדי־סאליב
 על שחיתות־, ושמה בסידרה.מכונית נוסך פרק דווח תקופה, מאותה

 המהומות הגיליון: בשער • בתל־אביב הרישוי במישרד השחיתויות
בוואדי־סאליב.

 פנצ׳רים * זגלזי־לב חברזתי צפון־אפריקאי בל
הגח־ן עד הדרוזים אצל ן1רי1בן־ג ★ הממשלה בגלגלי

העם
המיזרח אנשי אלה

ה אל שי . ח אנ ר מיז ם ה ם ה בדי כ ק מ כוח!״ ר
 את שתחקור ועדת־חקירה מינתה הממשלה

 בכובד־ראש דנה הכנסת והגורמים. הסיבות
 חיוו המיפלגות החקירה. את להרחיב ודרשה

 את הוסיפו אנשי״ציבור מלומדות, דעות
 לא הבירורים וכל החקירות כל אולם הסבריהם.

 שאירעו העדתיות המהומות את למצות יכלו
קצין־ של פסוק אותו כמו — בחיפה השבוע

ה למחרת בהארץ שצוטט אלמוני, מישטרה
התקוממות.

 עמוקה נימה דיברה זה קצין של גרונו מתוך
 שאינו מחשבתי תהליך זהו והתנשאות. בוז של

 לחלק משותף הוא — אחד לאיש רק מיוחד
 בהיגיון תלוי הוא• אין בארץ. הציבור מן גדול

 יוצר הוא תת־הכרתי. משהו מבטא הוא כולשהו.
 הקובע, המיזרח, לענייני המומחה של דמותו את
 הוא צפון־אפריקאי ״כל או עצלן," ספרדי ״כל כי

 ויתקע בפרצוף לך יחייך ערבי ״כל או ביריון,״
זה. מסוג אימרות־כנף ועוד בגב," סכין לך

 חוסר־ הם זה נפשי ליחס האמיתית הסיבה
 האיש כלפי האדם של הסתום הפחד הידיעה,

 אחר בסיגנון המדבר לגמרי, שונה בסביבה שגדל
 היסודית האשמה זוהי אולי וזר. משונה והנראה

 לא ואף — הצליח שלא הישראלי, החינוך של
 תרבות אל העברי הצעיר את לקרב — ניסה

מעלותיו. והערכת סיגנונו הבנת אל המיזרח,
 היו בארץ כי ייתכן שונה, זה חינוך היה אילו

 בעל הוא ספרדי ״כל כמו: פסוקים מתהלכים
 חברותי צפון־אפריקאי ״כל או חיים," חוכמת

אורחים." מכנים ערבי ״כל או וגלוי־לב,״

הפנצ׳רים מתקן
 כפילויות קיימות המדינה הקמת מאז

המיסחר־והתעשיה האוצר, משרדי בין וסתירות
70 _ _ _ _ _ _

 פוגמות אלו סתירות והתחבורה. העבודה
 ממולחים לסוחרים מאפשרות הממשלה, בעבודת

 בין הקיימות הפרצות את לטובתם לנצל
 להשיג יכולים שאינם מה את המישרדים.

ת לקבל מצליחים הם אחד, במישרד  יתרה בקלו
 תועפות הון עולה זה פגם השני. במישרד
 קיום את לממן שצריך המיסים, למשלם

הממשלה. במישרדי הכפולים המנגנונים
 מישרד־ ראשי הגו אחדים חודשים לפני

 זה רציני פגם לתקן קיוו מוצלח, רעיון האוצר
 החליטו הם הכלכליים. המישרדים במערכת

 רומה היה תפקידה כלכלי. לתיאום וערה להקים
סתימת מכוניות: במוסך פנצ׳רים תיקון לעבודת

 של ל&זימחתם השונים. המישרדים בין חורים
 שהסכים מתנדב, נמצא מישרד־האוצר ראשי
 אריאלי אריאל התפקיד. את עצמו על לקבל

 להשתחרר ביקש גבה־קומה, בלונדי, ),40(
 המדינה, הכנסות על כסגן־הממונה מעבודתו

 המישרדים בין התיאום ניהול את לקבל
הכלכליים.

 אירע כאן אך המכונית. בגלגל חור
 להקמת שהסכימו הגורמים כל נוסף. פנצ׳ר

 כי הקמתה. עם מייד אותה קברו ועדת־התיאום,
 קבעו פעולה. עמה לשתף מוכנים היו לא הם

 של ידידיו במישרד־האוצר, בכירים פקידים
 אף הקאריירה, את לעצמו הורס ״הוא אריאלי:

 מישרד־האוצר, איש אריאלי, כי יסכים לא שר
 עודף את ויחסל מישרדו, בענייני יתערב

והכפילויות." המנגנונים
 על שנודע אחרי אחדים ימים שעבר, בשבוע

 ידיעה בהארץ נתפרסמה וערת־התיאום, הקמת
 נדחתה הוועדה שהקמת שציינה ידיעה קטנה,

הבחירות. אחרי עד
 בגלגלי ייערך לא פנצ׳רים תיקון כל

 שיכול היחיד חדש. בגלגל צורך ויהיה הממשלה,
 האחרונה ההחלטה אריאלי: הוא לשמוח היה

 הצילה העכשווי, בתפקיד אותו השאירה
בטוח. אישי מפנצ׳ר שלו הקאריירה את בעקיפין

צבאי ממשל
אל־ראשיד הארון

 רגילים כך — מהשמיים!" עלי נפל ״הוא
 גואל להם בא כאשר רגשותיהם את לבטא ערבים

במצוקתם.
 הכפר תושבי על בן־גוריון דויד נפל השבוע

 כדי קודם, בכפר שסיירו קצינים ג׳וליס. הדרוזי
 המתאים המקום כי קבעו הביקור, את להכין
 ראש־הממשלה של ההליקופטר לנחיתת ביותר

 לדוש התושבים רגילים שבו שדה הוא המתפטר
 את להעביר שנתבקשו האיכרים הקציר. את

 שהתבואה בצדק טענו אחר, למקום הדייש
תתקלקל.

 הביא הוא פיתרון: מצא המימשל־הצבאי
 העבודה את ביומיים שגמרו חדישים, קומביינים
 למעלה אחרות, בשנים ג׳וליס, בני את המעסיקה

 ברכה באה זו, ישועה על נוסף ימים. מחודש
 של עבודה להם מצאו פועלים שישים אחרת:

 להם בא שכרם מקום־הנחיתה. בסידור ימים כמה
 התפללו ג׳וליס ותושבי משלם־המיסים, מידי
 יפול ראש־הממשלה כי עדתם, של הסודי לאל

בעונת־הקציר. שנה, בכל השמים, מן עליהם
 האיש אולם דרוזית. תוכנית־בילטמור

 יותר רבה. גאולה הביא לא השמיים מן שירד
 מודרני, אל־ראשיד להארון דמה למשיח, משדמה

 בפיו. מה ולשמוע העם אל לרדת כדי המתחפש
 מקופחים בישראל כי לשמוע הופתע הוא

 כי לו כשנאמר התפלא הערבים, כמו הדרוזים
 כאדמות בסיטונות, מופקעות הדרוזים אדמות

 שר־ והוראות המדינה ביטחון למען הערבים,
הביטחון.

 שהוא ספק השאיר לא ראש־הממשלה
 הדומה נפרדת, אומה כאל הדרוזים אל מתייחס
נגד פעולה עמם לשתף והחייבת ליהודים

1137 הזה״: ״העולם
15.7.1959 תאריך:

 על אהודה שהיתה זו, נושנה תיזה הערבים.
 הסורי העם את לפלג בעזרתה קיוו עת הצרפתים,

 משותפת, במילחמת־שיחרור ליכודו את ולמנוע
בן־גוריון. של דבריו בעד ביצבצה
 להשיג הדרוזית האומה על בו״גוריון: קבע
 להקים כלומר, — משלה ממלכתיות בהקדם
 כיום השייך בשטח עצמאית דרוזית מדינה

 זר, או מקומי דרוזי, כל יוכל בישראל, לסוריה.
 משוחררים דרוזים חיילים חלקת־אדמה. לקבל

 אפילו — לשיקום יזכו או למישטרה, יתקבלו
היהודיים. החיילים לפני

 כמו זה, ביקור היה זאת בכל ערבי. פסוק
 אל־ע׳דגיה באקה הגדול העררי בכפר הביקור
 וכחי•- בן־גוריון בחיי למיפנה סימן לו, !!קדם

 שנות 10 שבמשך הפיקח, הפוליטיקאי המרינה.
 ולא ערבי בכפר מעולם ביקר לא המדינה קיום
 בעליית הבחין ערבית, מישלחת מעולם קיבל

 הדוגלים הכוחות של הציבורי מישקלם
 מחוות כמה לעשות החליט מרחבית, בהשתלבות

זה. בכיוון
 של ערבי במישפט בג׳וליס דבריו את פתח כך

 קרא ערבית, יודע שאינו בן־גוריון, יהודי. משורר
 באותיות אצלו רשומות שהיו המילים את

 הפסוק: טוב. ברצון אך לקוי, במיבטא עבריות,
 אני / מעטים. שאנו באומרה לנו מלגלגת ״היא

הגדולים!" הם מעטים עניתי:

המשק
שעשועים בעסקי אין

 הומחשה לא מעולם חייבת'להימשך. ההצגה
 כבתיאטרון זו ואמיתית טראגית סיסמה

האחרונים. בשבועות הישראלי,
 שחקן של מותו עם הדבר אירע תחילה

ה מ בי  רעייתו, הופיעה בו בערב בנימיני, מנחם ה
ה שחקנית מ בי  הבכורה בהצגת רובינס, תמרה ה

 את תמרה ביקרה ההצגה לפני בידרמו. אדון של
 שהלך במצבו הבחינה היא בבית־החולים. בעלה

מה לחבריה תודיע כי הצהירה והחמיר,  בהבי
הבכורה. הצגת את לדחות
 ותיק איש־במה הסכים לא גסיסתו ברגעי גם

 רעייתו את שיכנע זו, הצעה לקבל כבנימיני
לבטלה.
 שבוע לפני הקלעים. מאחורי הלם
 באמצע התחתון, בגליל גבעה, פיסגת על התרסק

ם־אויר. חברת של מטוס־ריסוס שדה־דורה,  כי
 משק איש ),26( חסין יאיר המטוס, טייס

נהרג. עין־החורש,
 יאיר של לחברתו הגיעה מותו על היריעה

 בצל שחקנית אטיאס, רותי בבוקר. המחרת ביום
הראשון. חברה היה יאיר הלם. קיבלה ירוק,

 יאיר. של בהלווייתו רותי השתתפה בצהריים
לה אף בהצגה הופיעה היא בערב  מי

 מאחורי הבמה. על ורקדה שרה למורגנשטיין,
 הבמה אל שבה פעם, מדי רותי התמוטטה הקלעים

 לא מהצופים איש ואוזלים. הולכים כשכוחותיה
בכך. הרגיש

הוו
גרעינית ספרות

 תיכון בית־ספר תלמיד קנה ירושלים ^
 היו שבה השקית, כי וגילה לפיצוח, גרעינים ₪1

 בספרות, שלו מהבחינה עשויה ארוזים, הגרעינים
 לעושה־ כחומר־גלם מורו על־ידי שנמכרה
״׳ קי ש ★ ה ★ ★

בעיסוק ריפוי
ב ך* בי א ־ ל  לבוש־פיז׳מה חולה נמלט ת
 מכאבים התעלף הדסה, מבית־החולים •1

 כשהתעורר: והסביר, הסמוך, אלנבי ברחוב
בבית־החולים." לי ״משעמם

אנשים
 סיגנון להכניס עתיד אבן אבא •
 שינסו, הישראליים הנואמים בפי חדש

 אהדה לאותה לזכות כדי לחקותו כנראה
 של דוגמות כמה בנאומיו. זוכה שהוא

אני אבנית: ריטוריקה  כלי־קיבול משמש .
 ״התשבחות או שבחים." של לנחשול-גואה

 וחס. הלילה להוציאני. עשויים לי, שמפזרים
שית לתרבות רעה.״ נפ

ת בספי־ • רו ט  העומד העברית, הנו
 רבים זיכרונות מועלים בקרוב. לצאת

 על שנחבש האוסטרלי. הכובע מתקופת
 יהין ייגאל מהם: אחד ועוטרים. ראשי
 נאחד הנוטדים. ביחידת סמל בזמנו שימש

 הבריטית המישטרה קצץ בו גער המיסדרים
סוקניק, ״קורפוראל הלשון; בזו מתיוס.

 ובכלל המקובלת מהנורמה ארוכים מיכנסיך
מהר תסתלק אז בשבילי מדי פיקח אתה

מהמיסרר."

השבוע בסוק׳
 בן־גורירן: דויד ראשץזממשלה •

 הדרוזית והעדה היהודי העם בץ ״המשותף
של (ראה:  אחד, באל האמונה היא צבאי) ממ
מרת ההיסטורי, הגורל  והגוף הרוח ג

למס־ההבנסה.' והשיגאה
 שלנו היבוא ״עיקר אבן: אבא •

דולארים." הוא מארצות־הברית
 ממישרדי באחד שליח, נער •

שלה  המישכד בפתח נעצר כאשר הממ
 איחר מדוע מנהלו. על״ידי ונשאל בבוקר

משהו!״ קרה יש? ״מה שערג• בחצי לעבודה

 נחושת צלחות על כבשים 13 הוגשו שמש) (במשקפי באדר ויוחנן בגין מנחם האופוזיציה
 סיפרו האווירה ולמען יהודי שוחט על-ידי הכבשים נשחטו הכשרות למען חדשות,

 (הכלא) בקישלה הבריטים בתקופת ישב, שכאשר סיפר למשל, באדר, ד׳ר ציז׳באתים.
משי!" אוהבים אינם שפישפשים .ידוע הסיבה: ממשי. פיז׳מה לו שישלחו ביקש הירושלמי,


