
מכחכים שחיה ר1ה דעו&ס היה !ה

בינון ויוליה רומיאו
 מונטגיו מישפחות בין כמו בדיוק

 שינאה הפרידה בוורונה, וקפולט
 וזינדאני זארב חמולות בין תהומית
ו עתיקה שינאה שבתימן. בבראט

 היחיד הרכוש גם היתה זו מושרשת
 החמולות שתי בני עימם שהביאו
.1950ב״ ארצה עלו כאשר היריבות
 (רומיאו השקספירי במחזה כמו

 היתה בוורונה, שהתרחש ויוליה),
 רחוקה. במסורת נעוצה השנאה סיבת

 פעם בערפל. לוטים היו שמקורותיה
ער ביקש המסורת, סיפרה כך אחת,

 שנה, 25 לפני השבוע שהופיע הזזד, גליון.העולם
 את שזיעזעה החטיפה לפרשת העיתון שליש את הקדיש
 6ה־ בת דליה את נטלה חולת־נפש שכנה כאשר הארץ,
 גופתה את • הירקון בנהר אותה והטביעה הוריה מבית

 להוראות להישמע שסירב המנוח, קת אריה הזה״, צלם.העולם גילה דליה של
 בעיניו שגילה, עד בירקון בה ושט סירה נטל מפריע!״), רק השוטרים(.אתה

 תחת • המים על־פני צפה דליה של גופתה את ותיל, צלם של המאומנות
 ,1959ב־ מכבי של הנצחון אדריכל גאר, שייע סיפר ואני־ הכותרת.הנשיא

 המדמה(השני) נשיא אל קבוצתו ואת אותו שהביאה הספורטיבית הדוד על
 הגליון: בשער • בכדורגל המדינה גביע את למכבי שהעניק בן־צבי, יצחק

גופתה. את גילה הזה״ צלם.העולם אשר ,6ה־ בת אליהו דליה של תצלומה

 12ה־ המאה על 20ה־ המאה תחון
גולדה של הקלוריות 600 דיאטת ★

 זארב חמולת של חסותה את בר־אורח
אח שרדפו זינדאני, חמולת בני מפני
 נתקל אך החסות, את קיבל הוא ריו.

 על־ והוכה דנדאני בני של במארב
 על להגן יצאו זארב בני קשות. ידם

 פנים־אל־פנים ובקרב שנפגע, כבודם
 ה־ נולדה כך רבות. עשרות נפצעו
העקשנית. שינאה
 לא הוורונית, למסורת בניגוד אך
 בין לפשר אימאם) נסיך(או שום ניסה
היריבות. החמולות שתי

העל ארצה, החמולות שתי כשעלו
ב הקרקע על הסוכנות אותם תה

 ומאוחר לפרנסתם, דאגה ינון, מושב .
 היריבים, הכלכלית. לעצמאותם יותר,

 והשינאה התאפקו התאקלמו, שטרם
במיסתרים. פיעפעה רק המרירה
 בנו זארב, זכריה מאוכזב. גבר

 סאלם, הזארבית, החמולה ראש של
 ל־ מישפחתו עם כשהגיע 11 בן היה
 שוררת שינאת״מוות כי ידע הוא ינון.
 זינדאני, י למישפחת מישפחתו בין

 עם זאת שינאה קישר לא הוא. אולם
 החמולה ראש של בתו זינדאני, נוריות

 ידע שזכריה מה כל עובדיה. היריבה,
 ילדה היתה ,10 בת אז נורית. כי היה,

 כיתה שלמדה וחיננית, שחרחורת
בבית״הספר. יותר נמוכה אחת

 כי זכריה, הבין כשהתבגר רק
 עלולה הבין־מישפחתית השינאה

 בינון. ביותר המאוכזב לגבר להפכו
 הגיעו מאז שעברו השנים בחמש כי

 בזו, זה ונורית זכריה התאהבו למושב,
בפגי הלוהטת אהבתם את הסתירו

 הנוראה השינאה מיקריות. שות
האוהבים. שני בין חצצה

 התעצם בינתיים קריאות־קרב.
 הסוכנות משגשג. למושב והפך ינון

 ולהוסיף הכפר את להרחיב החליטה
 פרצה ואז יושביו. על מישפחות 30

ו במיסתרים, שפיעפעה השינאה,
בחורבן. איימה
 המיש־ את לקבל סירבו זארב בני
 חמולת עם נמנו אשר החדשות, פחות

 את להביא נאלצה הסוכנות זינראני.
 להם לחלק הלילה, בשעות החדשים

בחצות. בהמות־העבודה את
 בוקר עם השמועה פשטה כאשר

 על הסתערו הם הזארבים, בתי בכל
כש גלים־גלים, החדשים, הזינדאנים

עתיקות. קריאות־קרב קוראים הם
ה תימן לשליטי בניגוד אולם,
 הרבה ערים ינון שליטי היו אדישים,

 ברגע התערבה גדרה מישטרת יותר.
 איימה היריבים, את עצרה הנכון,

 אר רוסנה, השינאה הכפר. מן לגרשם
השטח. לפני מעל רק

 הימים, באחד ואז, מאושר. גבר
 זכריה המרעישה. הבשורה נפוצה
 זיני נורית את לשאת מבקש זארב
 את כיוונו היריבות החמולות דאני.

המרד הזוג בני נגד כוח־המחץ כל
הועיל. ללא אך ניים,

 את המאושר זכריה הביא השבוע
 יותר החדש. לביתם נורית אשתו
 בחתונה ינון את הציפו אורחים מאלף

 המאה את ניצחה 20ה־ המאה הגדולה.
.12ה״

״יש המנצח: זכריה־רומיאו סיפר
 בכפר הצעירים כל תימן. לא זה ראל
 אל בא שלי האבא וכאשר איתנו, היו

 זה זינדאני, עובדיה נורית, של האבא
להס מוכרח שהיה עד כל־כף, נדהם
כים.״

* זיווה ויווה ״ ד
 חיילת בינדר, זיווה ,1959 הזה

כדב מאוד, שאהבה תל־אביבית,
 ואת יפות שמלות ״ריקודים, ריה,

 למסע '59 בסתיו יצאה החיים,"
 שבהמשכו ארצה בא/ק תענוגות

 בקנוסוס היתר בין ביקרה
 שביוגוס־ בדוברובניק שבכרתים,

עש גם זיווה ובוונציה. לאוויה
 הדולר, ג20ב״ טוב שימוש תה

 שהיתה הזר המטבע הקצבת
 בשנת לחו״ל לנוסעים מותרת

 במילאנו לעצמה רכשה היא :1959
נעלי־זמש. זוג וגם סוודר מיטריה,

 1157 הזה״ ״העולם
24.11.59 תאריך:

אנשים
במנצא וגוייאבות לבן

 מ־ מאבדים הממשלה שרי בעוד
 ה־ של השונים בשלבים מישקלם

 שרת- מצאה הקואליציוני. משא־ומתן
 יותר נוחה דרך מאיר גולדה החוץ

 600 של חמורה דיאטה — לרזות
 מקפידה היא שעליה ליום, קאלוריות

 שליד במוצא ארזה בבית־ההבראה
 של זו, דיאטה במסגרת ירושלים.

 שרת־החוץ מקפידה וגוייאבות, לבן
 ורק אך בשבוע פעמיים לאכול
פירות.

מיכתבים
פרטי טוטו

 בטוטו־ זכיתי כי הידיעה
 ובשתי ל״י 380ב־ פרטי בחירות

 18 רק והפסדתי ארוחות־ערב
 )17.11.59 הזה (העולם ל״י

 צילצולי עשרות לי הביאה
 לא פשוט המטלפנים רוב טלפון.

 לפרסם אבקש אי-לכך, האמינו.
ההתערבויות: רשימת פירוט את

הדירק חבר גורביץ, מא.
 היסוד קרן של העולמי טוריון

 21 תקבל לא שחרות ל״י, 80 —
 ידר שרייבר, מחזי מנדטים:

 חרות־הצה־ר נשים ברית
 בקבוקי חמישה — בבלגיה
 לא שחרות צרפתי, קוניאק
 (הקוניאק מנדטים 25 תקבל
 משה נגד ל״י); 100 בערד, שווה,

 חרות סיעת מזכיר אלפרט.
 בקבוקי חמישה — בכנסת
ל׳י), 35( ישראלי קוניאק
 מנדטים; 27 תקבל לא שחרות

 — בורשטיין יעקב מהתעשיין
 יותר תקבל שחירות ל׳׳י, 100
מנדטים. 16מ־

 אלא ל״י, 380 לא בסיכום:
ל׳י. 315

 על התערבות כך: על נוסף
 ש־ קסלר, מ. עם ארוחת-ערב

מנ חמישה תפסיד לא מפא״י
 ממנהלי חייטין, פ. ועם דטים;
שלו תפסיד לא שמפא״י חרות,

מנדטים. שה
ידניצ׳מן, שימשון דד

תל־אביב

 מיפת־ כותב יוניצמן, הדר
 מזומנות לעיתים למערכת בים

 רופא. היה החמישים. בשנות
 וד על-ידי שהוגלה אציל. איש

 גירסה (לפי לאפריקה בריטים
 עם פגישותיו בגלל בעיקר אחת.

ה בטהראן סובייטים נציגים
 להסביר ביקש שלהם איראנית,

 הדר האציל). של דרכו את
 היה חרות מראשי יוניצמן.

 והרבי- השלישית הכנסת חבר
.54 בגיל ,1961ב- ונפטר עית

 )3 מעמוד (המשך
ר: חוז מון  פחות היה רק לוא פיז

 ונמהר מר כה היה לא הסיום / שחרחר,
נמהר: מה הוי —

 צריך ביש, עסק זה האיש אמר ואז
 לזרוק:/ מייד לזרוק, מייד השחור את
 ומותר צחוק לא וזה חוק כאן יש כי
 קצת לחרוק, קצת בשיניים רק

לחרוק:
 פחות היה רק לוא חוזר: פיזמון
שחרחר...
 לבסוף אבל בכה, אחד מחה, אחד

 עזר לא כלום עזר, לא כלום הפור, נפל
 אכזר לים נזרק בדם שטוף ובן־אדם /

נגזר: וגורלו נגזר, וגורלו
רמת־השרון כנען, משה

 מחיר, בכל לא
קוד בכל כן אבל

 המוצר על המחיר תווית
 המוצר סימון על עדיפה
ה לקורא המיועד בקוד

המתר הקופה, של אופטי
למחיר, הקוד את גם

אבל...
 ולא יכולה לא יכולתי, לא אני גם
 על הקודים את לסבול פעם אף אוכל

 מפני רק לא בסופרמרקט. המוצרים
 כל עולה כמה בדיוק לדעת מונע שזה

 בי מקנן שתמיד מפני גם אלא מוצר,
 את תדפוק הקופאית שמא החשש
 ענק, מיספר בדרך־כלל שהוא הקור,

 לשכנע יוכל לא ואיש המחיר, את ולא
יקרה. כזה שדבר סכנה שאין אותי

 שרית ולשימחת לשימחתי ועכשיו,
הסופר מנכ״ל עם (בראיון ישי

 )21.11 הזה העולם גאון. בני מרקט
 של מחירים רק אלא קודים, כבר אין

 בכל זה אבל לי, תאמינו לא ממש.
״המ תסביך במקום גרוע. יותר זאת

 דבר אתמול קיבלתי עליך" עובד חשב
 יותר הרבה אבל פשוט, יותר הרבה
להתקף־לב. פלצות בין משהו כאוב.

 מצאתי וסוף־סוף לסופר נכנסתי
למ קל שלא מוצר וזה ליפה, חבילת

הסו מנהל לי שהסביר כפי אותו, צוא
 שלא או שאוזלות או הליפות פר,

 של החבילה בקיצור, כלל. מגיעות
 והב־ לניקוי מובחרות ליפות ״ארבע

 היתה לא וכלי־מיטבח״ סירים רקת
 בתווית־מחיר אם כי בקוד, מסומנת

 הוריר קל גירוד שקל. 106 — בלבד
 לי נגלתה ומתחתיה הזאת, התווית את

 25.50 — הקודם הדור בת תווית
 שלישית, ותווית גירוד עוד שקל.
 אי־ שנה. מלפני שנה. חצי מלפני
שקל. 12.50 — לדעת אפשר
 הליפות את הנחתי לי. הספיק זה

הסופר. מן ויצאתי
 את שטפתי כאשר הבוקר. מה. אבל
 בלתי־נעים בלתי־נוח, בספוג הכלים
 קיללתי נקי, לא גם מודה, אני ואולי,

 אילו כי הקודים. את שסילקו אלה את
 הייתי קוד, חבילת־הליפות על היה

 בלחץ ושם, לקופה איתה מגיעה
 ובסיחרור מאחורי הנדחקים הלקוחות

 הקופה, מקלדת על הקופאית הקשת
 הליפות, עם הביתה מגיעה הייתי

שיעלו. כמה שיעלו
חולון חיימי, חנה

מגבת רא מגבת, כן
 (במדור הרמולין הקורא

 העולם למערכת, מיכתבים
 כי לציין ביקש )21.11 הזה

המג מסוג צה״לית מגבת
בן־ בבית המצויות בות

 איננה בתל״אביב גוריון
לצה״ל. בהחזרה חייבת
 דיעה טננבאום לקורא
שונה.

 יהושע השתחרר מתי יודע אינני
 מתי יודע אני אבל מצה״ל. הרמולין

אב אי־לכך השבוע. השתחררתי. אני
 וחדי המגבת בעניין לו להודיע קש

ה״לית.
 בעת להחזיר, יש צה״ליות מגבות
 הן אם גם דיוק. ליתר שתיים, השיחרור.

שצה״ל מניח (אני בלויות או קרועות

 לכלי־ לסמרטוטי־ניקוי אותן מסב
נשק).

 להחזרת הטופס מיספר מזה, וחוץ
.1004 אלא 1024 איננו ציוד

^ טבעון טננבאוס, טוביה

בן של עדותו
להע מבקש דולב הקורא

דיוקם. על דברים מיד
 המר־ (רחל דולב ערן על בכתבה

 שערן נכתב )14.11 הזה העולם חלת.
 יאירי עוזי של הטוב החבר היה דולב

 השניים יחסי נברא. ולא היה לא המנוח.
 לא. ותו הצבא מן יחסי־היכרות היו

ילדים ארבעה דולב לערן — שנית

הזה״ ״העולם בשער נילעד
בשיניים לחרוק

 כפי שניים. ולא הראשונים מנישואיו
שנכתב.

 ערן ביותר: החשוב וה שלישית.
 לפני אמי, היא מאשתו, נפרד דולב
 טובים ויחסיהם טובה, ברוח שנים, שבע

 שנכתב כפי ולא אבי, עם יהסיי גם וכן
שבור". לב עם אשה ״השאיר

־ תל-אביב דולב, עמרי

קרפיון רא קרפין,
לה מבקש יולזרי הקורא

 בעולם ידועה לדמות ניח
הטלוויזיה.

 מהמיכאל ממנו. תרדו כבר אולי
 אתם שבוע אחרי שבוע הזה. קרפין

 להתנצל צריך הוא פה לו. מכניסים
(ה קורפו חיים שר־התחבורה לפני
 צריך הוא ופה )21.11 הזה עולם

 המישפטי. היועץ הוראת לפי להתנצל
).14.11 הזה (העולם זמיר יצחק
 שאתם זה, מבט עורך בכלל הוא מי

 תשומת־לב? הרבה כל־כך לו מקדישים
 שהטלוויזיה כמו אותי מעניין הוא

לא. בכלל אותי: מעניינת
 הגזמתם כבר שעבר בשבוע אבל
 השבועית הזפטה מספיק לא לגמרי.
 אחת קיבל גם הוא אז שידור, במדור
לה בקשה כתב הוא תשקיף: במדור
 למישנהו, אחד מבית־ספר בתו עברת

 רשות־השידור. של נייר־מיכתביס על
מה? אז

 לא זה ממנו. ותרדו טובה תעשו
 קרפין הכל בסך זה שמן. קרפיון איזה

ירושלים יוארי, יונה מהטלוויזיה.

פסןקרשל־יום שד
ההצ שיא היה לא הוא
ובינ הטלוויזיה של לחה
ה־ מן כבר ירד גם תיים

מירקע.
 וחלודנקו(העולם אלעזר הקוראים

בתלו בול קלעו ואילך) 14.11 הזה
 פסוקו־של־ של עליבותו על נותיהם

כ עכשיו. רק שנזכרו חבל אבל יום.
 עצמה לטלוויזיה שגם נראה אשר
 החליפו והם מהפסוקו סוף־סוף נשבר

בפסוקו־של־מקום. הזה הפסוקו את
 ירושלים ירדני, יהושע

2465 הזה העולם




