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 שנים־עשר הנביא; יונה של זעירות דמויות
 שהיו מאליו מובן !ודלילה. שמשון השבטים;

 שאר וכל הברית ארון עגל־הזהב, גם שם
ההיסטוריות־מוכרות. הדמויות

 יום אותו עברו תנ״כיות דמויות רק לא
 שם היו הראשונה. העברית העיר ברחובות

הו אשר פוליטיות, תחפושות וכמה כמה גם
 בתוכן הרביזיוניסטים, על־ידי ברובן כנו

 הצהרת את נשאה אשר קטנה, אבל תהלוכת
 תהלוכת בעקבות ארון־מתים. בתוך בלפור
 עבד־ — החתן חתונה: תהלוכת צעדה האבל
וזייצמן. — הכלה אללה,

ל ה ק דצחזר! ידע ה
 התל־אבי־ ידעו עדיין תקופה באותה אולם

הפו והקריקטורות בצחוק, הכל לקבל בים
 כל בני על־ידי רועם בצחוק נתקבלו ליטיות

חבו סיפקה השימחה מרבית את המפלגות.
 מפורסמת שהיתר, חברה־טראסק, העליזים רת

 ידעו לא החבורה בני תקופה. תה בא ביותר
 לאחר רב זמן ברחובות נשארו הם עייפות.
 רקדו, מדורות, הדליקו התהלוכה, שעברה

 ה־ של חשבונם על שונים תעלולים ביצעו
עוברים־ושבים.

 תל- ליושבי הניחו לא חברה־טראסק אנשי
מוכ היתד, ר,שימחה הלילה: בשעות גם אביב
 הבתים, אל פורצים היו הם להימשך. רחה

 בפיז׳אמוח: החוצה התושבים את גוררים
או־ הכירו העיר יושבי כל לרקוד!״ '״לרקוד!

? ד ד  הפינה מן צולמה התמונה ושדירות־רוטשילד. הרצל רחוב של בהצטלבות אז היה ד1ד!?? מ
מזרחה בתים כשני תל-אביב, של הראשונים הכתים אחד מגג ההצטלבות, של הצפונית \ 11 \\ !1,4
פוליטית. אסיפה משתתפי אלא הבורסה סופני אינם נה כתמו האנשים ״אלרך. בנק ביום נמצא בו המקום מן

 — לגמרי אתר מסוג קרניבאל נערך 1936
 עד נשכח לא אשר ואש, דם של קרניבאל

 הארוכוח־אסו־ השנים באו אחר הזה. היום
 צופרי יללות השניה. מלחמת־העולם של רות

 מכב־ שעלה העשן התותחים, רעם האזעקה,
 זכר את הבליע זה כל — המוות מחנות שני

 מספר מתי רק העליזה־רבגונית. התהלוכה
 ישובו, עוד הטובים הימים כי בסתר קיוז

 יחד תשובנה המסרתיות העדלאידע ותהלוכות
איתם.

נער לא התהלוכות אך לעולם, בא השלום
 נגד השיתרור מלחמת ללה התת! בארץ : כו

 מל־ ופרצה המדינה הוקמה אחר הבריטים.
 שביתת־הנשק, באה כאשר חמת־ר,עצמאות

 סוף נוכל, ״עכשיו תל־אביב: וותיקי שמחו
 טעו הם אולם העדלאידע.״ את לערוך סוף,

 והתנגשויות מאידך הצנע משטר הפעם: גם
 לשם־ מקום כל השאירו לא מאידך בגבולות

------------אשר עד המונית, חת־פורים

 בעיריית נערכה 1954 אביב מבוקרי באחד
 את שחוללה השאלה סוערת ישיבה תל־אביב
לע לא או העדלאידע, את לערוך הסערה:

ב תמך לבנון חיים ראש־העיר, אותה? רוך
 בכל התנגדה האופוזיציה התהלוכה. תוכנית
 ל- האמריקאים התורמים יאמרו ״מה תוקף:

 אנו כיצד להם בהיוודע בחוץלארץ, מתרימינו
כספם?״ את מוציאים

חוזרת? אינה שההיסטוריה אמר ומי

 בב־ת נשאר היה לא איש אותם. ואהבו תם
העדלאידע. בלילות

נס־פח־ים
ל מקושטות עגלות ארוכה בשורה עכרו אלנבי, כרחוב רעמו טרם אשר ישראליים, ל?רח מ

<פעם דראקונים כר־כובבא, ומורדי החשמונאים של עתיקים מבצרים ועליהן ע
הנביא. יונה את שבלע הענקי הלויתן :_ ביותר הזכורה הדמות היטלר). של פרצו,? עם דראקון אפילו

למסו הפכו פורים וחגיגות חלפו, השנים
 רק העיר. בתל־אביב בלתי־מעורערת רת

ל העדלאידע עמדה ,1931 בשנת אחת, פעם
 בור בחפירת שעסקו פועלים, שני התבטל:
 ערימה על־ידי כוסו מגן־דוד, ככר בקרבת
 איימה עליהם, שהתמוטטה חול, של גדולה

חיים. לקברם

 תחת ייחנקו שהשניים ברור כמעט היה
 לחפור המשיכו המצילים אולם החול עומס

 אותם למצוא קלושה תקווה תוך פמקום,
 במנורות־לוכם. השטח כל הואר ערב עם חיים.

 החסירה. עבודות על פיקת עצמו דיזנגוף
 תבוטל או תידחה, העדלאידע כי ברור היה

 ברחובות, ולרקוד לצאת ירצה מי לחלוטין:
 עיי תחת חיים קבורים בני־אדם שני בעוד

המפולת?
 ל- חיים. — השניים נמצאו לבסוף אולם
קיב הניצולים הפועלים קץ. היה לא שימחה

ה כתפי על הורכבו אחר ראשונה, עזרה לו
 כשהם תל־אביב, ברחובות נישאו חוגגים,
 נם־ ״נס־פורים! אדירות: בשאגות מלוזים

פורים!״

 הזדמנות־מפגן היו העדלאידע חגיגות
 בשנה שנה מדי קאוקאז: לעולי מצויינת

 סו־ על רכובים ברחובות, מופיעים הם היו
 צ׳רקטיות חליפות לבושים הגזעיים, סיד,ם

מופ רכיבה להטוטי מפגינים כסף, מרוקמות
 ושאגות־ אדירות שריקות מלוזים שהיו לאים,

הצ׳רקטית. המסורת מיטב לפי קרב
ס ר■ ס ת1ח ה י ?ר הי ר ז

יוש־ של שעתם היתר, לא 1935 שנת מאז
בשנת זורלאידזו. לדריכת פיויד. חל-*ריד די 1

 לא אז שעשועים. לספינות הפכו העדלאידע תהלוכות לרגל לתד־אכיב שעלו ספינות־המדכר,
/! ״  _ היום של השוסונים כמו כדיוק נפוצים היו שהם מפגי כגן־החיות, גמלים לכלוא איש חשב 14 י ^|
העיריח. של הנקיוו פועלי ; מובנות מסיבות ליס, הגמ לתהלוכת התנגדו הורס. טרם שנד-ההיות ומפגר


