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 : בעתונות קטנה כותרת הופיעה תחילה

ומצ ישראל בין לשלום הסיכויים .גברו
 יותר. גדולות כותרות הופיעו אחריה רים•'

 מעורפלות וידיעות רמזים ראשיים, מאמרים
שיאל נציגי בין סודיות פגישות על ומצ י

 ואמריק*. באירופה שוגים במקומות רים
לשמו הערכותיהם את הוסיפו רדיו פרשני

המעוד שתי נשארו הזה הזמן כל משך עות•

 המחזה הארצישראלית״. .הבעיה במת של
 בנוסח שינוי כל ללא הפעם׳ גם יוצג כנראה,

במישחק. או

m □ד רצה x □הנידו
 אל־קאדר עבד משנה) (סגן אוול מולאזם

הס שלא ימים שלושה זה ! עייף היה טאהא
 הלילה עוצר מחמת משפחתו עם להיות פיק

 ארוחת סעד הוא קאהיר• העיר על שהוטל
שון לחדרו עלה הצהרים,  מאשתו בבקשו לי
חמש. בשעה להעירו כרימה, הצעירה,

קהיר) אל־אתניין, (ציור טאהא הקצין רצח
למועדון ביקור

זי■
 אד- — ומצרים ישראל — העיקריות יינות
ושקטות. שות
 הקדיש שעבר, השבוע באמצע אשר, עד

 תשומת את הערבית, בתוכניתו ישראל, קול
 .שמועות הקריין: הודיע השלום. להזיות לבו

 אמת. של יסוד כל חסרות לצערנו, אלו,
 בכל עליהן חוזרים אותן׳ שבדו הם הסורים

 בקרב סערת־מחאות לעורר כדי הזדמנות
 אם תשגה כי למצרים להראות הערבים

 סוריה, ישראל.״ עם שלום שיחות תנהל אמנם
 בדרך הגדול המכשול היא הקריין, לדברי

 מימי את המעכיר הברן במרחב, לשלום
ושכנותיה. ישראל בין היחסים

 יבוא בוא הקריין, סיכם זה, כל למרות
 שהצליחו סוריה, תכסיסי מצרים. עם השלום

 לעבר! שייכים פארוק, של הישן המשטר בימי
 הרקובות הירושות כל את שטיאטא נגיב
 בלתי־הגיונית ירושה גם יסלק פארוק של

ו ומזיקה לישראל. האיבה :ז
הש יומיים כעבור יהיה. ולא היה לא

 גדול במאמר :דברו את השני הצד גם מיע
ה עתוני גדול הקהידי, אל־אהראס הכחיש
 שיחות שום השלום. שמועות כל את מרחב,
הת לא ישראל׳ עם מתנהלות אינן סודיות

בהחל העתון כתב תתנהלנה, לא וגם נהלו
טיות.

ו היתד. לסוריה להאש להשיב הזדמנות ז
 קול הודיע העברי בשידורו ישראל. קול מות

ב — העמידה אהראם, אל כתבת על דמשק
 בתנאים כי, נוספת כראיה — צוהלת חגיגיות

 תל־ .ממשלת עם שלום יתכן לא הקיימים,
 סוריה — השמועות להפצת ואשר אביב.״
 הראשונות ההודעות ידיה. אח ממנה רוחצת

 עתונים בשני הופיעו השיחות־כביכול על
ה וארצות־הברית! באנגליה יהודיים  בלבד .ז
 השמועות.״ בהפצת מעוניין היד. מי מוכיח

 הרך הקול בעל הקריין פיתח זה אחרי
 :עליו האהובה בהלכה נוסף סעיף והמתנגן

שנש היחידה התקוה היא הערבים עם שלום
ו סיסמה תחת בן־גוריון״• ל״משסר ארה  ז
 הוא העולם, ברחבי כספים לגייס יכול הוא
 המתלבט לעם מרדים כסם להגישה יכול

כלכליים• בקשיים
 מאז שחלו השינויים (כרוב שרתוק .משה

 החוץ שר של שמו שינוי אין המדינה קום
 ארצות־ כי הודיע רמשק) רדיו ידי על מוכר

 היהודים בין שלום להכין יכולות הברית
 של טיבו מה אך צדק. כי יתכן והערבים.

להת יכול כיצד י כפייה על המבוסם שלום
 ?״ הדדית הסכמה על בנוי שאינו שלום קיים

ביותר. ושקולות הגיוניות שאלות אלה היו
הצ דמשק. הגיון כל כנראה, כלה, בהן אך

 נשארו — שהיו במידה — לשלום עותיה
 בלתי באוויר, פורחים מגדלים בגדר תמיד

ת:  החוקיים! לבעליה הארץ החזרת מוגדרו
תחזור לפלסטינה שהגרו היהודיות הקהילות

מוצאה. לארץ אחת כל נה
 שלום ותקוות שמועות של זה רבתי ניפוץ

 ב־ נפתחה או״ם שעצרת בשבוע בדיוק שבא
השניסוה התפאורות את שוב הציב ניו־יורק

האחים

 בעלה. דלת על כרימה נקשה בדיוק׳ בחמש
 לו. אמרה היא לך,״ מחכה כבר חסניין ״עלי
 באגודת בעלה של חברו היה חסניין עלי

 שבעלה ביותר סימפטי לא איש המהנדסים,
 משך אדישות. מתוך רק עמו יחסיו על שמר

 את לשכנע זה חסניין השתדל רבים חודשים
 במועדון לביקור עמו ללכת אל־קאדר עבד

 גדת על משם, הרחק לא המוסלמים, האחים
 אולם בשלילה. הקצין השיב תמיד הנילוס.

לבק להעתר סוף סוף החליט כי נראה עתה
חברו. שת

 לילה אותו כדורים. נקובה גוויה
 לחזור הבטיח בעלה להרדם• כרימה יכלה לא

 הצביעו בכניסה השעון ומחוגי שמונה בשעה
 לבסוף אל־כרים. עבד שב וסרם — חצות על

 על' נעצר בוודאי בעלה כי עצמה את ניחמה
 תחנת באיזו ונשאר עוצר־לילה משמר ידי

אזרחית. לבוש שהיה מפני משסרה
 דלת על גברים שני דפקו בבוקר השכם

 משטרה, בקציני עצמם את הציגו הם ביתה.
 על לענות הקרובה לתחנה ללוותם ביקשוה

יכו .אינני : סירבה כרימה אך שאלות. כמה
 שיבוא עד חכו לבדי. הבית את לעזוב לה

בעלי.״
הו הקצינים, שני עם ושוחחה עמדה בעוד

 היה ! ונרגש מיוזע לכיוונם, שרץ חייל פיע
 אל־קאדר, עבד הקצין של האישי משרתו זה

״״גברתי מפקדו. בבית פעם לא שביקר  הוא !
 ביריות!״ הביי את הרגו הם .הביי, התיפח,

.14.3.1952ב־ היד, זה
 חודשים ארבעה האשם. הוא פארוק

 עלה טאהא אל־קאדר רצח לאחר ימים ועשרה
 ברבים נודע עלייתו עם לשלטון. נגיב הגנרל

קבו והתארגנה התלכדה רבות שנים משך כי
 בוצעה להם הודות אשר צבא, קציני של צה

ה מן פארוק את שהדיחה הצבאית ההפיכה
 הנרצח• הקצין של שמו שנית צץ ואז שלטון.

ההפי מבצעי גילוי רצח, סתם זה היה לא
 ישירה הוראה על־פי חוסל אל־קאדר עבד כה.
 הקצין כי לו משנודע פארוק, המלך של

 החופשיים, הקצינים לקבוצת השתייך הצעיר
הודי הם אמנם, שלה. המחץ חוליית על נמנה

 שבגד הוא חסניין האיש כי ספק היה לא עו,
 האת־ אך — לרוצחיו ומסרו אל־קאדר בעבד
 : הפקודה את שנתן מי על רובצת ריות

פארוק.
 להזכיר יכלו לא הרצח שבזמן העתונים,

 עתה חיפשו שורות, כמה מאשר ביותר אותו
 את פירסמו לאסוף, שיכלו הפרטים כל את

 באלמנה תמיכה תבעו הנרצח, של זכרונותיו
 באה האמיתית הפצצה אך ילדיה. ושלושת

 הודיע, המצרי המשפטים משרד דובר כאשר
 לעיין עלולה הממשלה כי עתונאים, במסיבת
ב לדין פארוק את לתבוע האלמנה, בבקשת
בעלה• רצח אשמת

 במצרים נוכח יהיה לא שפארוק .העובדה
ה הכריז מאומה,״ תשנה לא המשפט בזמן

 לפועל להוציא הסתם, מן גם, נוכל ״לא דובר.
 נוספת ערובה זו תהיה אבל הדין. פסק את
 הארץ, אדמת על ידרוך לא שוב פארוק כי

וחפים.״ גיבורי■ בדם אותה שהשקה

הברית ארצות
ברעב גווע׳□ בישראל

 מלוס־ יהודי הוא מיכאלסון ארתור ד״ר
 במנהיגי בהצלחה, לרוב המתחרה, אנג׳לם

 אגרות ובמפעל המאוחדת היהודית המגבית
 באספה לישראל. באהבתו החוב'הישראליות,

 ברעב, גוועים ילדים .בישראל : אמר אחת
קר לבושות רעבות אמהות מקור. קופאים

 ידאג שאיש מבלי ברחובות שוכבות עים,
 הקהל, תרומות. ביקש נאומו בסוף להן.״
 ומן העמידה בגי? לא־יהודים ככולו רובו

ה תוך אל שלשל התחתון, הבינוני המעמד
קט בשטרות דולר 156 המיוחדות קופסאות

פרוטרוט. וכסף נים
 הסבי' הכנסת בבית נגולה זו תמונה

 לוס־ של היהודים הרובעים באחד הנוצרי,
 לבן קטן בית הוא הכנסת״ .בית אנג׳לס.

 לתבליס פרט הסביבה נוף עם יפה המשתלב
בר מוטות על נשען פתוח, תורה ספר של
 ספר על מתנוססות לגג. מעל המתנשא זל,

 :(ביהודית) המילים ניאון, באורות התורה,
שו העולם״. אור .י

 מיכאל- ד״ר מנופחת. אינפורמציה
 ללוס־ הגיע דתו, את שהמיר יהודי סון,

 קומה, קצר שנה. 20כ־ לפני מגרמניה אנג׳לס
ו ועצבניות עמוקות עינים בעל גב, כפוף

 דרשותיו. את נושא הוא בו כבד גרמני מבטא
 בכסף עושה הוא מה’ המטיף נשאל כאשר
 כי השיב ישראל, רעבי בשביל אוסף שהוא

ל חלב, של גדולה כמות לקנות עומד הוא
 מלבושים. אחרים, מזון מיני עם ביחד שולחו
 הנהנה הישראלי המוסד כתובת את אולם

לגלות. סירב אלה ממשלוחים
 מתעלמים יהודיים שמוסדות פי על אף
נוצ חוגים מיכאלסון, ד״ר של מקיומו כליל
 קבעו עליו, מתמרמרים אנג׳לם בלוס ריים

 הארץ. עם ישיר קשר כל לכנסיתו אין כי
 דניאל הרב כי מיכאלסון סוען זאת לעומת

 בארץ, הגר מומר, הוא גם מסופיה, ציון
 זאת, טענה הכחיש ציון הרב סוכנו. הינו

 מלוס־ האיש עם קשריו את ניתק כי הודיע
 הדת המרת כי אמר שהאחרון לאחר אנג׳לש

 למרות בהשפעתו. נעשתה הבולגרי הרב של
 התקוה בעתונו מיכאלסון ד״ר מכריז הכל

 שני לפחות בארץ מחזיק הוא כי היהודית,
 בחיפה, והשני בירושלים אחד יתומים, בתי

 בבירת שלו ב״מרכז״ פקידים מספר מעסיק
חוגים קבעו הזאת, האינפורמציה כל ישראל.

אליאש אליהו פסל
שילינגים של מפעל

כהוכ מצביעים מנופחת, ויהודיים, נוצריים
 רק מכילה הנזכרים המוסדות שכתובת חה

 ירושלמית.* דואר תיבת
 גדול: נכס מיכאלסון ד״ר ברשות זאת, בכל

בחב מצולם אותו המראות יפות תמונות
 בהן וירושלים, תל־אביב של הערים ראשי רת

שנתיים. לפני ביקר

בריטניה
יותר תתרו□ אל

 ידועה שעבודתו פסל הוא מלניקוב אברהם
 הצעירים ביחוד ישראל, תושבי למרבית

 בודאי, יוכלו, לא שרובם פי על אף שבם,
 המצבה את שפסל האיש הוא אתה. לזהותו

בתל־חי.

.1007 *

יי 761S: “'-.?•4 ד!זר.״ ♦העולם

ה ר ו
 מל־ ,ביותר המפורסמת זו, ליצירתו מחוץ

 גנרל כמו אישים של דיוקנם את פסל ניקוב
 עתה צווין. ארנסט צ׳רצ׳יל, ווינסטון אלנבי,

 את ליצור בבריטניה, היושב מלניקוב, סיים
 יום עד שהיה מי אליאש, אליהו של פסלו
באנגליה. ישראל ציר מותו

 בככר ברחוב הצירות, בבית הנמצא הפסל,
 שהוקם ממפעל חלק הוא לונדון, מנצ׳סטר,

 הותיק היהודי־הבריטי השבועון ידי על
 לתרום נתבקשו שקוראיו כרוניקל, ג׳ואיש
ו למטרה שי חמשה על יעלה שלא סכום ז
לינגים.

 מקסימלי, קטן סכום קביעת של זו שיטה
הב לעני, עשיר בין הפליה למניעת גורמת
לא־ המאד הסכום :רחבה הענות טיחה

 300 : המגבית שאפה אליו והצנוע ישראלי
בקלות. הושג שטרלינג, לירות

ם י ר פ ס
״ !להלח□ ״תואיל

 ״צאו תש״ט חנוכה ערב לפני ימים ארבעה
 (ליד עבסן לכפר בזחל צה״ל חיילי ששה

ה נפצע שהתפתחו היריות בחילופי חן־יונים).
 מרסיס מוות פצעי ,88602 ויינשל, שאול קשר
 הוא הצריח. אל שחדר ליטראות שני פגז

 מת ושם בבאר־שבע יתץהחולים3ל נשלח
 של לחייו האכזרי הסיום זה היה מפצעיו.

 שהבטיח ,21 בן חיפה יליד מוכשר, צעיר
רבות.

 עורך־הדין של בנו הוא ויי/של שאול
 כמומהה שהתפרסם קווקז יליד ויינשל, אברהם

 ממפלגתו שפרש רבזיוניסס הקרקעות, לחוק
 ברעיון השנייה העולם מלחמת פרוץ עם ודגל

 אותו, שזיכה (דבר זמנית יהודית ממשלה
 המעצר במחנה בישיבה דבר, של בסופו

 יצא אביו, במקצוע התעניין הבן בלטרון).
 לימודיו את שסיים אחר ללונדון בו להשתלם

האמרי ובקולג׳ בחיפה הריאלי בבית־הספר
בבירות. קאי

 ושאול המלחמה פרצה חדשים שלושה תוך
תכן ארצה לשוב החליט  חשוב שיותר (.יי

 .ה על־ידי כי בלימודים ישתלמו שאנשים
 מאשר לעמם יותר לדולה תועלת יטיאו
 דיסלו־ להיות הטעם מה אבל חיילים, בתור

 היה שלא שאול, ?״). מדינה בלי מאטים
 אשר את זאת בכל ידע מימיו, מחתרת חבר

 לחפש באתי «לא :הודיע בשובו לפניו.
.להלחם באתי ג׳וב, ״ !

 שהוצאו ויינשל שאול של מכתביו צרור
כרון בספר לאור החודש  זרוע נאה-צורה ז
 : יהודית לאחותו שאול שכתב כפסוק פנינים

הב — לחיות מטרה אין שבתוכו .בעולם
 הוא ביומנו משהו.״ עבור למות היא רירה

והמ החברה למען הנלחם .״.האדם רושם:
 זכאי פרס לקבל על־מנת שלא אותה שרת
 נלחם.״ הוא מה על לדעת

 שאול, של הצעותיו — במיוחד מעניינות
 המשקי עתידה לשיפור בכלכלה, גם שהתעסק

 בהיותה נפל למענה החדשה, המדינה של
 שהצעיר רק לא בלבד. חדשים שבעה בת

החיפאי  המרחב של כלכלי לאיחוד הטיף ,
 גם הוא היישוב, של החיים רמת ולהורדת

״ שאול סיכם ברורים. דברים לומר ידע י י  ו
 (של הכלכלית ״השאלה : 1948 בקיץ של

 מלווה השגת (שאלת) בעצם היא ישראל)
 מכונות קניית לשם — ארוך לזמן גדול

 יוכל לא זה דבר וחקלאיות... תעשייתיות
 לפעול יש פילנטרופיה... על־ידי להיעשות

 פ׳) 95( ויינשל ״(שאול עסקיים.״ קווים על
פרסית). הוצאה —

ספרותית אסופית □ן
מרת־ האילנות פתחו הברזל, שנברא ניוון

תיס.
הברזל: להם אמר

 אל־ייננס מכם עץ מרתתיסז לכם מה —
ניזוק. מנם אחד ואין — קת להיות בי

 שד״ר המשלים 270מ־ אחד אלא זה אין
 עד ספרותי (יבול קל־העם סמבטיון משה
 וכיני סיפורים בתבנית םבכת ספר) 11 כה:
 ש־ משלים אנתלוגית סמבטיון, במשלי סם

סמבטיון. של במבוא מובאת הצדקתה
 באמשלה נהוג «אין המשלים: מכנם כותב

 שלי דין — פיתגמי כבמשל — סיפורית
בל וזוכים הפקר נוהגים זו בפיאה ושלך.

 מזה, זה לווים העמים כל ושיכחה. קט
 אמשלה כלשהו. בשינוי או במשיכה קונים
בינ למטבע כנף, לאימרת נהפכת טובה

ספרותית.״ אסופית מין לאומי,
 מלים תוספת סמבטיון מביא היתר בין

 לפחדן, נזוגמוגן לג׳גטלמן? כאדבן חדשו,ת
 משה — עי) 144( סמבטיון (משלי מוג־לב.

אשכלון), — סמבטיון
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