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הגדול לאגם מעבר האד□

 מאוירון, ירד שעבר בשבוע אחד בוקר
 צנום, רזה, אדם משטוקהולם, ללוד שהגיע

גדו תכלת עיני ובעל נשרי אף קטן־קומה,
 העי־ לצבע פרט מאד. ועצובות עמוקות לות,
 של בדמותו משהו היה הקטנה והקומה נים

 עצוב עצבני, משהו פגניני, את שהזכיר האיש
 קומה, זקופת אשה היתה לידו רגיל. ובלתי.
 שתי אתו הביא הזוג כהה. בלונדי שער בעלת

לאש ניגש תוים, מלאה מהן אחת מזוודות,
 נתן האיש הפספורטים. ובקורת המכס נב

 : בלחש אמר לויתו, בבת תמהון מלא מבט
 הם — המכס פקידי כל אלה, כל ״ראי־נא,
יהודים״.

 כל פרוידנטל הזוג ספג מספר שעות תוך
 יל- להלל החלו שהם עד ״אוירה״ הרבה כך

 :בפרט הצעירה, המדינה של המזון את שבח
 גדול״ רושם עלינו עשתה ״הלבניה הלבניה•

שנער עתונאים במסיבת המנצח אשת גילתה
 סיידי אביב. בתל קטה־דן במלון ביום בו כה

היש התזמורת של החוץ מזכירת ילקינסון, י
 ניסתה אביב, תל של קבועה ותושבת ראלית

כ משהו לומר ביקשה הסתייגות, להשמיע
 שדה״, תות לה כשמוסיפים ״בפרט : עין
מעמ האורחים את להזיז היה אפשר אי אך

הל הישראלי המצרך כלפי החיובית דתם
אומי.
ל זה חי ת ג ה ר כ נ ר י נ  של תולדותיו :כ
 פרט כוללים נעוריו מימי פרוידנטל היינץ
 (לשם בנירנברג הספר בבית : רגיל בלתי
 שנה) 45 לפני מדנציג הרב משפחת הגרה
 שטי־יי־ יוליוס — מאשר אחר לא מורו היה
 השטירנזר, על עוד חשב לא זמן אותו כר•
 שמו זה היה לא בלבו. היה כבר הרעל .אך
 חייו, דרך על שהשפיע היהודים, צורר של

 לכלי אמנם פנה הוא בהלצה. המנצח מספר
 (״שטריי־ שטרייכר עם קשר ללא אך קשת,

קשת). בכלי המנגן אהד :בגרמנית כר״
 בויולה, מנגן כך אהר כנר, היה תחילה

 יכול שלא (משום כך ואחר מנצח, כך אחר
בתז ראשי לכנר הפך מניצוח) להתפרנס היה

בסימן עמדה זה מוסיקאי של דרכו מורת.

ז

מנצח פדוידנטל, היינץ
ודס בשר כמו

 היטלר הגיע שלפני הימים של טראגיות אותה
 הקאריירה בסולם לעלות החל אך לשלטון.

 ידי על הופץ הרעל האנשים. על הפחד ירד
 אז נסע המנצח פרוידנטל. של לשעבר מורו

 בויולה. כמנגן :בדרכו שוב החל לשווייץ,
 פרוי־ את מצא כבר לשלטון היטלר של בואו
 בקאריידה פתח שם בשבדיה, דנטל

האי הצרות גם החלו זה עם מיד אך כמנצח,
לאר נהר מגרמניה פליטים של זרם שיות.

 מרכיז היה המוסיקאי, והוא, סקנדינביות צות
הללו. הענינים
 חייו על :־ פרימדונה כמקום אדם

 לא מזמן אשר בפשטות, סיפר כמוסיקאי
ככוכ שלא התזמורת. במסיבות נשמעה

 כמו הזה המוסיקאי דיבר מאמריקה, בים
 כמה על עצמו, על רק דיבר לא ;ודם בשר
 בעונה לעשות שעליו טיסות כמה עסוק, הוא

למז רגע כל פנה לא הרוג, שהוא אף על זו
 ?״ היום עוד לנו יש ״מה בשאלות כירו

 כל המאוהבים הפרימדונות המוסיקאים כדרך
 אדם. שכולו אדם, בן ישב כאן בעצמם. כך

קש עמוק מה מלה בכל להרגיש היה אפשר
״כא פרוידגטל, סיפר ״בקיץ״, למוסיקה• רו

מפ אנו להתבודד,' ורוצים עייפים אנחנו שר
הג לאגם מעבר מהבין, הרחק הרחק ליגים
 אפשר שם אנשים, כמעט באים אין לשם דול.

לנוח.״

0 * ש נ ץז
והגביע המשפחה האות׳□.

 עיריית ראש רוקח, ישראל כאשר —
 מפא״י איש לבון לצבי העיר יפו—תל־אביב
 אווזים מהזכרת ויימנע מוטב כי במועצה,
 משה הד״ר סגנו, כביכול, מבהיל, שאותם
 חבר של אחיו כי והסביר, זה בא כהן,

 שר לכון, פנחס הוא המפאי״י המועצה
 להגברת כוחו בכל הדואג (והמזון), החקלאות

במדינה. האווזים של מספרם
 הנשיא רעיית רוזכלט, אליאנור —

מש זכרונות רדיו, בהופעת העלתה, המנוח,
 רוזבלט ד. פרנקלין כי קבעה פחתיים,

 הסרטים פני על ה״מיקי־מאוז״ סרטי את ביכר
 שיוצגו, לכך ודאג במיוחד חיבבם האחרים,

בבית־הלבן. ביותר, תכופות לעתים
 סוריה נציג אל־חורי, שפארים שעה —

 פורש הוא )72( גילו בגלל כי הודיע באו״ם,
 מתאימה דרך מצא המדיניים, תפקידיו מכל

 כי לכך, דאג :במשפחה משרתו את להשאיר
בוושינג סוריה ציר אל־חורי, פאוזי אחיו,
 במועצת סוריה את ייצג מקומו, את יירש טון,

ישראל. נגד בתלונותיה הבטחון,
 בעיר האוסטרית הכנסייה כומר כאשר —

 לרגל חגיגית תפלה ערך ירושלים, העתיקה,
ה הנסיך פון־האכסבורג, אוטו נשואי

 האוסטרו־הונגרית הממלכה לכס הטוען אוסטרי
 או״ם ממשקיפי אחד הביע ,1918ב־ שנתפוררה

 ושמונה מעשרים אחד כי לו כשנודע הנוכחים,
 את ירושלים״, ״מלך תואר הוא אוטו תוארי
 נזקק היה ירושלימה, בא שאילו חששו

 שאול פגן־אלוף מאת מיוחד לרשיון
ה שביתת לוועדות המטכ״ל קצין רמתי,

״ממלכתו״. של הערבי לצד לעבור כדי נשק,
 מיטה הרב ירושלים, עירית ראש סגן —

 היסטורית: באמיתה נכשל גליקמן־פרוש,
 כליאת נגד מחאה באסיפת הכריז, כאשר

 היו לאי המנדט בימי כי הדתיים, הצעירים
 תמה עברו, שערב שעה לשבת, יהודי עוצרים

* ?״ פישמן הרב עם ״ומה :מהקהל איש
 משה נאלץ לישראל שובו טרם —

 הברית לארצות שיצא הפנים שר שפירא,
 הדתיים ישראל יהודי רדיפת על להתריע כדי

 ישראלי למיעוט בקשר התנהגותו על להגן
סי לסיבת נשאל כאשר אידיש. קוראי :אחר
 מצא לא באידיש, יומנים הוצאת לאשר רוב

 יומן הוצאת להרשות הסכים ניאותה, תשובה
אחד. אידי
 בעת המסתורי, מותו אחר שנים 16 —

 של אופנוע, על שרכב ־ שעה התנגשו,
החכ עמודי (״שבעת אדווארד טדמאס

 ארנולד אחיו פרסם ערב, איש לורנס, מה״)
 אי.״, ״טי. של האחרון זכרונותיו ספר את
 במחיר לתריסר, הטפסים מספר את הגביל אך
 בגילויים להזיק, לא כדי הטופס, לירות 125

כיום. חיים שעדיין לאנשים בספר, המובאים
 סמילנסקי, חזעה״) (״חרבת יזהר —
 בביקורת לאחרונה שנתפרסם וסופר, ח״כ

 גבי מעל עליו שניתכה בסיס, חסרת קטלנית,
 התחשב לא ״הארץ״, של הספרותיים דפיו

בהו יחידי כח״כ השבוע, בלט, במיוחד, בה
 חאקי מכנסי :שהרכבם קיץ, מדי פעתו:

 (שני קצינים נעלי כחולה, חולצה קצרים,
צמר. גרבי שליש),

הנסי מחירי העלאת על הדיונים בשעת —
 עירית ראש סגן אחר, ח״כ נזדרז ב״דן״ עה

 השמיע פנקס, צבי דוד יפו,,—תל־אביב
 ההתפשטות תאוות את בגנותו מלים, משחק

 ״אינני :התל־אביבי התחבורה קואופרטיב של
אילת.״ ועד מדן לשלוט צריך ״דן״ למה מבין
 ומזכרות כיבודים מתנות, שפע אחר —
 הגיע הברית, בארצות סיורו בשעת ג׳י. לבי.

 בן■ פאולה הממשלה, ראש אשת של תורה
 במגבית הפעילות הנשים מזכרת :גוריין

כסף. גביע : המאוחדת היהודית

והפסיק הנכדה הגירושין.
 גירושיה אישור לפני שבועות שישה —

 (״גילדה״) ריטד! נתפנתה חאן מ?ןלי
 תשומת ריכזה בספרים, לקריאה היוורט,

 בארצות רבה לתפוצה שזכו כרכים, בשני לבה
קונסטרוק מחשבה בעזרת ״עוצמה :הברית

אושר״. לחיי ״מדריך. טיבית״,
 חסרי־דופי חיי־נשואין של שנים 17 אחר —

 בלא מאשתו, להיפרד קופד גרי החליט
 שהודיע הדין עורך כל־שהוא. הסבר למסור

 זה, צעד נימק רכושם וחלוקת פרידתם על
 הקטולית בדתה לגירושין, תחליף המשמש

גרי. של (לשעבר) אשתו קופד, רוקי של
ה אחר— ט ר ו שג ב ר  רצון שבעה לא ג

האחרו השנים עשר משך שהוא כל מתסריט
 גונתר, אסיה״) (״בתוככיג׳והן גויים נות

לחבר על־מגת להוליבוד ואיש־מסעות, עתונאי

 הכהן ליב יהודה הדתות שר כיום, * —
 בהיותו ,1946 ליוני 29ב־ שנעצר נזינזון,
 היהודית, הסוכנות הנהלת יו״ר סקוס נומלא
 קדושת למרות בריסיים, צבא כתות על־יזי
לחללה• לא שביקש השבת,

 הופעתה את שיוודא אירופי רקע בעל תסריט
 הבררנית השוודית הקולנוע כוכבת של מחדש

ביותר.
 פרג* של הראשונה נכדתו כשנולדה —

 ספרד, רודן פרנקו, (״אלקאודילו״) ציסקו
 ספרדי גנרל של בתו לבת כראוי לה, קבע

 שמות מערכת חסרת־מלך, בממלכה השליט
 להסתפק הציע אך חלקים, שמונה בעלת

מרייה. :הראשון בשם החול בימות
 מק־ארתור, ארתור אחר, גנרל בן —
 אלמנת הפרטית, מורתו על־ידי לשבח צויין

 הרב כשרונו את שהדגישה בריטי, דיפלומט
של הכתיב שגיאות ריבוי ואת למוסיקה
.13ה־ בן חניכה

 זכרו החודש עלה הרחוק מהעבר כהד —
אחד אורלנדד, עמנואל וויטוריו של

 קלמנסו, ,,ג׳ורג (לויד הגדולים מארבעת
אי ממשלת כראש שקבע, אורלנדו) וילסון,
 אחר :וורסי של השלום חוזה את טליה,
 לרומא, בטיסה, שב, בסיציליה, הרצאות סדרת

 ״בקו כשהוא ,91ה־ הולדתו יום את בה חגג
המושלם.״ הבריאות

 ג׳וור־ פרי של סבלנוות פקעה כאשר —
מהתנה הודו, ממשלת ראש נהרו, האלל

 אד שהציפו מפלגתו, בני של הפרועה גותם
 נקט בננות, בקליפות כינוסם אולם רצפת

 ■ליקט המנהיגים, מספסל ירד : אישית בדוגמה
האשפה. לפחי הטילן הקליפות, את

 שר בן רמז, אהרן כשאלוה־אויר —
 הברית, מארצות שב המנוח, והחינוך התרבות

 כל המשרד:'קריאת בהחלטת פניו את קידמו
 הממשלה על־ידי המקומיים התרבות צריפי

דוד״. ״אוהלי — אביו שם על במעברות
 משרד של הכללי המזכיר רדי, היים —

 הממשלה, מזכיר שרף, לזאב פנה החוץ,
 לחוץ היוצאים לח״כים בינו לתווך ביקשו
 השלטון ראשי אצל מביקורים למנעם לארץ,

 מדיניות הצהרות וממסירת חוץ מדינות של
מדינה. באותה ישראל נציגי עם נועדו בטרם
הש (בין רב־התפקידים שרת מיטה —

 שר־ שר־הבטחון, ראש־הממשלה, מ״מ : אר
 שעה :טרדותיו כל למרות הקפיד החינוך)

 החולה, כשלון את נימק בו נאומו את שקרא
 המיועד במקום פסיק הוסיף עפרון, שלף עצר,
השר. כתבנית על־ידי שהושמט לכך,

והטרקטור הנשיקה הדולר׳□.
 ירידת בגלל החליטו, הוליבוד אנשי —

 התגאו במשכורות, לקצץ קופותיהם, הכנסות
 לוותר שהסכים זאנול! דרי? הסרטים במפיק

 השנתית, ממשכורתו דולר אלף מאה על
דולר. מיליון רבע על העולה

 יצאו איירים בבוינוס פאר הופעות אחר —
חופ ימי לארבעה פירון וחואן אוויטה

 :חואן — צנע לבשו ,\,פרטית בחוותם שה
 כלביו, בין טיוליו הקלת (לשם רכיבה מכנסי

 מכנסים : אוויטה שלו), היענה ובנות אפרוחיו
 .טיגון הבישול, עבודות הקלת (לשם רפוטות

חואן). אהובות הביציות,
 בארצות ששהו מישראל העתונים עורכי —

 שגריר אבן, אבא של בחדרו גילו הברית,
 הגדולה : תמונות שלוש בוושינגטון, ישראל

 ראש של — הבינונית המדינה, נשיא של —
 נמנעו החוץ, שר של — הקטנה הממשלה,

פירושים. מהוספת
 ארונור של חלקו היה טוב פחות —

 בניו־ ישראל של הכללי קונסולה לוריא,
 הקונסוליה, למרכזיית צלצל אלמוני :יורק
 אהר דקות. עשרים תוך הטין בפיצוץ איים

 מנע המצב, על לוריא השתלט ראשונה, בהלה
 לנו היו ״כבר : מהתערבות המשטרה את

כאלה.״ מקרים
ט— סנ נ י ל, ו ו רי  שתום צרפת נשיא או
 קולנוע, (רדיו, למיניהם מראיינים שונא העין

 את לראיון לקבל נתבקש כאשר :טלביזיה)
 חוקת את ניצל האיטלקי השידור שירות נציג

 שר־ של המוקדם אישורו את התובעת צרפת
 חוץ, מאזיני בפני נשיאית הופעה לכל החוץ

ט ידידות כאות קיבלו, ומשלא ר כ רו  מ
, מן האיטלקי. המראיין את בכך ניצח שו

המת רובי־נסון, ריי •טוגר כאשר —
 במסבת להופיע עמד הכושי, האמריקאי אגרף

 תעה בסרטן, למלחמה הצרפתית החברה
 אך שעה, בחצי אחר הפריסאי, התנועה בסבך

 כש־ הנוכחים כל אהדת את לרכוש הצליח
 ״היי, :והכריז קצר צרפתי נאום אחר נחפז,

הנשיא.״ גברת את לנשק עלי
כו מוסינזץ, צדק״) יש (״אם יגאל —

 בית־ במושב משק בעל וסופר, מחזות- תב
 סופרים כשכר עיסוקיו: את מיזג שערים,

באוסט הנגב״ ״בערבות מחזות הצגת עבור
 בעיבוד יסתייע בו טרקטור־ננס, גבה רליה

במושב. חלקתו
 הצי מפקד פרדי, אמיליו אדמירל —

 עתונאים: במסיבת צרותיו את גילה האיטלקי,
 חוזה לתנאי בהתאם קוצץ, ציו שכוח אחר

 שלושים עם נותר אחוז, בתשעים השלום,
 אדמירלים, בדרגות גבוהים, •קצינים וארבעה
אנשיו. אלף 25 בפיקוד להעסיקם יכול כשאינו
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 וינה, אוניברסיטת חניך הוא לב שמחה ד״ר
 זקן ובעל משופם דיבור, מהיר קומה, גבה

 המיוחדות בשיטותיו ריפא זאת מלבד סנטר,
מח החולים האלפים משבעת אחוז כשמונים

 השנים וחמש בעשרים טיפל בהם נפש לות
האחרונות.

לימו את סיים הוינאי החרושתן בן כאשר
 בפרקליטות, להתעסק ורצה באוניברסיטה דיו

גמגומו. : עליו חשב שלא במכשול, נתקל
לי שנות חמש אחר מיואש. היה 27ה־ בן

כאדם כי ברור היה הצטיין, בהם מודים,

מנאיסט לב, שמחה ד״ר
נפשית הפרעה כל כמו

 לא כעורך־דין, במיוחד יצליח לא כבד־לשון
שופטים. ישכנע לא לקוחות, ימשוך

 שורת אחרי הנפץ: חומרי נקמת
 רופאי טובי אצל (ויקרים) ממושכים טיפולים

 שם־עולם, בעלי פסיכואנליטיקאים אצל וינה,
 לנצל לב ד״ר החליט ואדלר, פרויד תלמידי

באוניבר שרכש בפסיכולוגיה ידיעותיו את
 את ולרפא הרופאים) טיפול (ובשעת סיטה
עצמו. על־ידי — עצמו

 הרהר, בביתו, מספר חדשים שהסתגר אחר
גמ כל : מסקנה לכלל הגיע עצמו, את בדק
 אחרת) נפשית הפרעה כל לו (ובדומה גום
 שנאה, רוגז, :הנפץ״ ל״חומרי ביטוי הוא

האדם. בלב שהצטברו קנאה,
המ של נקמתן זאת היתד, האישי במקרהו

 ״חדר״ חניך בהיותו שהוכה האכזריות כות
שאי של התגשמותן אי ילדותו, בימי בפולין,

להישג. ניתנו שלא לאידיאלים פות
 אחרת, עולם השקפת טיפוח : התרופה

הנפץ״. ״חומרי את שתסלק
וכש ביסודו, אנוכיי הוא אדם כל : השיטה

 חושב העולם, עם ברוגז הוא מתוסבך הוא
 ללמוד הפרט על לכן לו. מתנכלים שכולם

העולם. מרכז (כפרט) הוא אין כי
 כשהופיע :ועינארצי משפחתי פדא

שרי אחר התבודדותו, חדשי אחרי לראשונה,
 ושטוף־לשון מהיר־דיבור כשהוא עצמו, פא

הת הפרקליטות, את נטש משפחתי, פלא הפך
לסבל. חבריו לריפוי מסר

 שוכנעו לארץ וחוץ וינה שעיתונאי אחר
 הוצף שיטתו, של מעשיות הצגות על־ידי

 ריפא אירופה, ארצות ברוב ביקר בקשות,
שב הודו במערב, מקנדה שבאו מגמגמים

מזרח.
המגמ בריפוי המשיך ארצה, עלה 1935ב־

הק החברה חביב הפך במרחב, סייר גמים,
מצרי. בן־סנטור של גמגומו שריפא אחר הירית

 המשיך סופית, התיישב בה בתל־אביב,
 טיפול כאמצעי הרחיבה שיטתו, את לשכלל
נפשיים. תסביכים לשאר

 ביסוד כי הכריזה תורה, שהפכה שיטתו,
סי : נחיתות תסביך מונח נפשית הפרעה כל

 נכונה הסתכלות על־ידי רק אפשרי לוקו
 למחילה, הראוי עלוב, אנושי ייצור :בזולת

לשנאה. לא
 בהפרעות שנפגעו אנשים ריפא זאת בדרך
 אימת : אחרות בהפרעות כאינונות, מיניות,
הבריות. שנאת דיכאון, הציבור,

 הגדיר לבסוף :הרוחני המזון נשימת
 מן־ מלשון ״מנאיזם״ אותה כינה תורתו, את

 כעם וכל טיב כל בו רוחני מזון המדבר,
לאדם. הרצוי

 אלה, בשיטות מנקיטה תורותיו, מפיתוח
 ירחון וקוני חתומי קוראים מאות של מהמון

 הכללית, למסקנה לב שמחה הגיע המנאיזם,
בסכסו גם לדעתו, ניתן, ששימושה הרחבה,

 טוב אינו וזה רוגז אדם : הבינלאומיים כים
להח מצליחים אם :לסביבתו טוב ואינו לו

 טוב — הזולת אהבת ברחמים, רוגזו את ליף
אותו. לסובבים טוב אדם, לאותו
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