
ם היוגה ההווה חז מ
הראל יהודה מאת

 מרחוק בתפילה. ארוכות סלסל הוא
 קפה. מבית מרקידה מנגינה נשמעה

 וחוזה בחלון ננעץ מבט היד, פעם מדי
 ברחוב דרכם שעשו נאהבים בדמויות

רעותו. את איש חובקות וכשידיהם
 בספר מבטו את ונעץ חזר הוא

 את מלמלו שפתיו שלפניו. התפילות
 שוטטו רוחו ועיני הנדושה, התפילה

הנעשה. על וצפו העולם בחלל
הרי הכנסת. בית באולם סבב מבטו

הל הספסלים קיומה. על הכריזה קנות
 תלויים היו רקמה דבלולי מאבק, בינו

היומין. עתיקת הפרוכת על
 — מפיח השחירה הנפט עששית

 נזכר והוא רגע בכל. ושממון עזובה
 בחיים היה ז״ל כשאביו עברו, בימים
הכנסת. בבית כרב ושמש

המקום, את ראה הוא רוחו בעיני
 וצמוקי זקן מגודלי יהודים אותם את

 חיוכים עוררו שהשתחוויותיהם פנים
להכ שנהג הזריז השמש את בקרבו׳

 ארון של ויקרותו עתיקותו על ריז
התל הבית״ ״משען קופת את הקודש,

 היתר, ואז המסמר, על היום גם ויה
בישליקים... מלאה
— ? מה דבר לעשות צריך —

למקו העטרה את להחזיר — החליט,
מה...

 הכפה את יישר זקנו, עור את גרד
 השחורה בגלימה עצמו עטף ראשו, על

הכנסת. מבית ויצא
 האמת למען מועצה. כנס בלילה
ובתו. הוא במועצה. שנים השתתפו

 ראה הוא שיחה״ תרבה ״אל למרות
 נשואיו מיום בן. של התגלמות בבתו

 הבת וכשבאה הבן, על ח?ם הראשון
 והשטן בדבר, השטן שיד החליט לעולם

לבת. בנו את הפך
 דעת את הבת הצדיקה ובצעירותה

 אף השריריות׳ ידיה הרחב׳ גופה אביה.
 משהו. לגברית הפכוה פניה שעל הנשר
יחד הנערים. בחברת הבת חייתה תמיד
ש״ס שננה אתם לחדר, הלכה עמם

 נושא ״חמור היתר, וכמוהם ופוסקים
 השמש הכריז אחד שיום עד ספרים״.

בנות עם מקומה כי הכנסת בבית
 לשנות. אביה גם יכול לא וזאת מינה.
 כאל אליה התייחס בבית — זאת ובכל

 גם עמה להתיעץ ונהג שלו, ד,״קדיש״
בהן. עוסקות הנשים שאין בענינים
 לבסוף והרהר. מולה ישב הוא כך

 המצב את תלמודי בניגון לה ספר —
הכנ בבית הריקנות את תאר לאשורו.

 והשביעה הריקה, הקופה על ספר סת,
 שבוע וכעבור עצה. למצוא שמים בשם
 מאמריקה צ׳ק והגיש לבנק נכנס הוא
 שהכירוהו הבנק פקידי גדול. סכום על

 הרכוש נתגלגל כיצד הבינו לא כדלפון
 עם קשורה שהיתר, שהסברתו אלא לידו,

 ב״סוכת לתמוך שהחליט מליונר בן־דוד
 פקידי את גם שכנעה הנופלת״ דוד

 הכל הצ׳ק. את לו פרעו והם הפנק
 נתגלה לולא בשלום מקומו על בא היה

מזוייף. הצ׳ק כי
 הוא אמנם כי הודה האמריקני הבנק

 היה לא מעולם אך הצ׳ק, את הדפים
 המעשיר, וכל כסוי, עליו הרשום לסכום
 הנופלת״ ב״סוכה התומך בן־הדוד בדבר

נברא. ולא היד, לא
 נתברר בדבר נתערבה וכשהמשטרה

 בבית ובתו. האב בידי זויף הצ׳ק כי
 התלמוד. בסגנון האב נאם המשפט

 הנופלת דוד סוכת סביב נסבו דבריו
 הכנסת בבית שנשמעה הקול בת וסביב
 מלא והנאשם ועשה׳ לך :לו ואמרה

לא. ותו ונשמע״ ״הנעשה את
אש ובתו האב את מצא הדין בית

שמים. לשם גם ולו כסף בזיוף מים
 בה, לחפור קרדום התורה אין —
 השופט, קבע — היא! למענה ואפילו

 מאסר לתקופות הנאשמים את ודן
שונות.

מאזגי״צדק
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, בארץ מסייר הצעיר רוטשילד בארון -

שלמית חחבדח בע־גו סיגריות ייתעשית הירו

 בתמונה: בארץ. סיור עתה עורך הרוטשילדים מגזע האחרון הנצר
חיפה. עירית ראש לוי, שבתי ומר בחיפה הצרפתי הקונסול ואשתו, הכארון

מילשטוק ר. :ד,צלום

 י כאן אפעל כיצד ולהגן. להתקיף רג,
עמד כאן אלה'לשהותי ספורים בימים

כאן, ולשכמוני. לי הסיכויים על תי
 להסכים עלי — לד,קלט, ברצוני אם —

 ימין לסור מבלי העתון ו ק ל מראש
 ;סטנדרטי לכותב להיהפך או ושמאל,
 של רובם רוב אשר את בדיו להנציח

 או זה פלוני ביום חושבים הקוראים
מלמעלה לפקודה כפוף להיות או אחר.

 הקדוש. למטבע צמוד להיות או —
 אחר חלק של רצונם את יום כל לספק

 חוג את להרחיב מנת על מהקוראים,
איני ולכך הון. ולצבור העתון קוראי

זן2 בעמוד (המשר

להצלחה המפתח
צ׳סטוחובסקי ישראל מאת

 הסתיו מערבי באחד כבר, לא זד,
 בחברתם לשבת לי נזדמן הארוכים

 משחיתי וסתם עתונאים סופרים, של
 לביקור אלינו שבאו קשר,), (מטבע נייר

 ״צנע״ ועוגת קפה ספל ליד קצר.
 בי־ הורגשה ימינו. בעיות על שוחחנו

המבק של בהתרשמותם התעניינות חוד
 במולדת. כאן ושמעו שראו ממה רים

 חילוקי אף על ידידותית שיחה זו היתד,
 חילוקי — ושם סד, שנתגלו הדעות
 של השונה בתפיסה שמקורם דעות,
 פה היושב של מזו מבחוץ, הבא האדם
 של המחשבה הלך הוא שונה בארץ.
 וכיסופיו ואהבתו בנכר שישב יהודי

אל של ממרחק פעמו הצעירה למדינה
נת שמאבקו יהודי !קילומטרים פי

ובקרי השונות לקרנות בתרומה בטא
 רב הבדל כאן. המתרחש על עתונות את

המת את חיינו אנו שכן לבינינו, בינו
החדשות, את קראנו רק לא אנו רחש,

יצרנון. גם אלא —
 שיחתנו נסבה שונות נקודות על

שא השווה. לעמק הגענו תמיד ולא
 מפתיעות. תגובות עוררו שונות לות
 למדי; תמימה אחת שאלד, שאלתי הנה
 ״ציונית״ אף פילוסופית׳ שאלד, לא
 ״האם :בפשטות שאלתי בה. היה לא
 ולהשתקע בארץ לד,שאר בדעתכם יש
?״. בה

 הוחלפו דומיה. נשתררה קט לרגע
 וחזר משהו לומר ניסה מישהו מבטים.

וב קדרו המסובין מן כמה פני בו,
מה. מתיחות הורגשה אוויר

 מבין אחד סינן החלטנו״, ״טרם
עמדתי״, את קבעתי לא ״עדיין שיניו.

 הפגין ובור, להוסיף השני נזדרז —
קודמו. לדברי הסכמה

 בכפית אחו אחד השקט. שרר ושוב
 ;בינתיים שהצטנן בקפה בוחש והחל
 כאילו עוגתו, את כבד בסבר לעס שני
 דומה זה. לנושא להוסיף מה עוד אין

להת דרך המסובים חיפשו כאילו היה,
 בשאלה מחיטוט נוסף, מבירור חמק

שב נודע, סופר אך לפניהם. שהוצגה
תגו ללא לשיחה הקשיב הזמן כל משך
 ישר ראשו, זקף לפתע, התעורר בה,
:ואמר אירוני בחיוך מהול מבט אלי

 רוצים היו רבים כן, ? ״לד,שאר
חל מנת תהיה מה אך זאת. לעשות

 ?״... אחרנו לא האם ? במדינה קנו
הסכמה. לאות ראשם הניעו רבים

 לכי סוד לך אגלה שלא חושב ״אני
 הצהיר — עמדתי״, את לך שאבהיר

 ששמו ונסיון, עמדה בעל אדם העתונאי,
 ״בחוץ אמר — ״הבט״, לפניו. הולך
 ידוע שמי טובה. משרה לי יש לארץ
לח אני חופשי כביד. לי חולקים והכל
ולקט־ לשבח דעותי, את ולהביע שוב


