
 בלוויית ממן, חי-ים של לביתו אלי, בא הוא
 בשם ואדם ניטים הרב של בנו אנשים: שני

 פרטיזנית, בצורה לבית נכנסו הם אלפונסוז.
במארחיהם. זלזול על הוכיחה פניהם והבעת
 להציג בלי — מיד בשאלות התחילו הם

 אד ובמיץ, בקפה אותם כיבדנו עצמם. את
 שום לטעום רצה לא ניסים הרב של בנו

נר אנו איד לנו הוכיח לבד זה דבר דבר.
 בינינו. השיחות החלו אחר-כר בעיניהם. אים
לדעת ־ רצו הם ותשובות: שאלות נם היו
 שלה. הרקע היה ומה ההפגנה החלה איד

 כבוד לדברי נכנם דיברתי, בו הזמז כל
 מתוד תרבותית. בשיחה מוזר נוהג — הרב

 אדם הינו שהרב הבנתי בינינו השיחות
 עניי;. בשום דבר מביז ואינו מאד פשוט

 וערמומי, פיקח הוא נימים הרב של בנו
מנומס. לא אד

ל הרב של בחירתו על לנו שנודע אחרי
 את והבענו לכנסת, מיברק שלחנו וועדה,

 על תשובה קיבלנו לא לבחירתו. התנגדותנו
הווע ישיבות בכל נוכחים היו כתביכם כד.
 שאל לא כמעט שהרב לב שמתם ובוודאי דה,

 כוונת היתה וזו כפסל, ישב הוא שאלות.
 שהראש לציבור להראות בו: שבחרו אלה

כ הוא הצפון־אפריקאית העדה של הרוחני
 לייצג שיוכלו מתאימים אנשים לנו ואיז זה,

מקום. בשום אותנו
 זלזלו הם בלבד, ברב זלזלו לא הם אבל

הווע בישיבת נוכחותי זטן כל העדה. בכל
 הוועדה שחברי בראותי דם שתת ליבי דה,

 ישב הרב ואילי עד, כל ושואלים חוקרים
ש בראיוז לו. נוגע אינו הענייז כל כאילו
ש בפשטות הרב הצהיר ב״מעריב״, הופיע

 הסופי הפתרון הזהו עני. יישאר עני אדם
אי ולבז מחמור יודע אינו הרב למקופחים?

וקיפוח. אפלייה ה! מה להרגיש יבול נו
מהשכונה אדם כל הוועדה: על פרט ועוד

 שנרשם (ואדי־סליב)
 על־ידי נשאל כעד,

 לו יש אם המזכירה
 ואם פליליים תיקים

 אם בהפגנה. השתתף
 מיד הוזמז בז, אמר

 דחו לא, ואם להעיד,
 בטענה הצעתו את

חו די יש שלווערה
ו האפלייה, על מר

 אד טעוניינת היא
שהשתת בעדים ורק
 ואתם — בהפגנה פו

ה היו מה מבינים
לכר. מטרות

בן־הרוש, דוד
טבריה מעצר, הדר
אכו־חצירהשרירותי דיכוי
קר מתושבי אלרחים, עבר חסין שמי אני

 בשנת במשולש. שוכנת אשר חמדאן, בת
194s לגור אותי העבירו ישראל שלטונות 
 במשולש, שוכנת גם זו אשר טירה, בכפר

לג מדי קרובה היא חמדאז שקרבת בטענה
 אני בה. לגור אחד לאף טרשים ואיז ,בו?

 אשר אדמה לי ויש מקצועי, לפי חקלאי
 לי יש דונם. ושלושים מאות כשלש שטחה
 נוספים. חוקיים ומכמכים טאבו מסמכי עליה

אבי. מאת ירשתי הזה השטח את
המ טירה, בכפר לגור שהועברתי לאחר

 לצייז ויש כרגיל, אדמתי את לעבד שכתי
 שחלה ער טירה. לכפר מאור קרובה שהיא

ש רואה אני בהיר אחד וביום 1955 שנת
 שוכז הוא נם אשר איל קבוץ מאנשי כמה

 אדמתי. אח לחרוש והתחילו באו במקום,
ש לי, ענו והם לדבר הסבר מהם בקשתי

ה מפקיד אדמתי, את לחרוש פקודה קבלו
 בשם נקרא אשר האפוטרופוס, של אזור

יש אשר המסמכים את להם הראתי בדאון.
 עזבו תכף והם לאדמה, בקשר ברשותי נם

 המשכתי ואני לקבוצם, והלכו האדמה את
 שנת עד הפרעה כל ללא אדמתי את לעבד
 באו השנה באותה אוגוסט בחודש .1957
 טרקטור אתם והיה איל, הקבוץ אנשי שוב
שכ עצמי ובכוחות אדמתי את לחרוש ורצו
 ואיז שלהם הזאת האדמה שאיז אותם, נעתי

ה את עזבו הפעם וגם לעבדה יכולים הם
 כעשרים הזה, המקרה ולאחר והסתלקו. מקום

 ושאר אשתי עם יחד אני עבדתי בערד, יום
 פתאום לפתע זהנה בארמתנו, בני־משפחתי

 יחד איל, הקבוץ של הטרקטוריסט את ראינו
 בשם נקרא אשר האפוטרופוס פקיד עם

 נכנסים כרם חיים בשם שלישי ואדם בראון,
 שלחתי בה. לחרוש ומתחילים אדמתי לשטח

 על להודיע טייבה משטרת לתחנת אשתי את
 עם יחד חזרה שעה חצי ואחרי המקרה.

 סמל ובראשם תחנה מאותה שוטרים מספר
 ער משרת הוא ואשר אדרים, בשם אחד
התחנה. באותה עתה

 הסבר מהטרקטוריסט בקש אדרים הסמל
ב רק עובד שהוא לו, ענה והוא למעשיו

 על הממונה פקיר מאת פקודה וקבל שכר,
לח בראו! הוא שמו ואשר נפקדים, רכושי

 יכנס שלא אותו הזהיר אדרים זו. אדמה רוש
 כל לו אין כי אדמתי, שטח לתור יותר
 בעלה הוא ואני אדמתי זוהי וכי רשות

 לי, ואמר כרם חיים עלי צעק אז החוקי.
ה של בלחצו אפילו אדמתי את יקח שהיא
 היא שזאת ״וכמובז במקום. הצבאי ממשל
היחידה". הדרד

 הפרעה כל ללא אדמתי את לעבר המשכתי
 הזו השנה של יולי ובחודש 1958 שנת עד

 טייבה וממשטרת מפתודתקוה משטרה באה
 אצלי מצאו שלא ולאחר בביתי חיפוש שו

 בני עם יחד אותי לקחו חשוד, דבר
 תושב של בנוכחותו במעצר. אותנו
דעאם, אל פתאח אל עבד טירה, כפר
 במעצר שלי. האדמה מפת את תי

 נגד רגול אשמת על אותנו חקור
 בני ארבעת עם יחד אני ינה.
חודשים. תשעה של לתקופה ,זעצר

התוצ־ והנה שלנו המשפט זקיים
 אסורים היינו בה אשר התקופה

אד־ את איל קבוץ אנשי עברו •
חיטה. וזרעוה אותה

לתקו־ נשפטתי אני כזה: היה ו
 בני המעצר. מתאריד מאסר ת

 שלש השני הבז אשמה. טבל
השלישי הבז זכאי. יצא עור

 מאשמת כלנו את זכה העליון
 אבל לכד. הוכחות שום היו
 עוד לנו אין קשה, סבל :לנו

 ממני. לקחו אדמתי את
אדמתי נשדדה זכות באיזה

 ימשד מתי ועד מאבות־אבותי ירשתי אשר
הזה? הלאומי הריבוי

המשולש טיבה, רחים, אבדל הסין
קרבי ;•כד

 אנשים כאילו רבה בהשתוממות קראתי
 הקרבי עברו את להכתים מנסים מסויימים

 לאחר ).1141 הזה (העולם אבנרי אורי של
ואי יוסף, את ידע לא אשר חדש דור וקם

 אני רואה השחרור, מלחמת את זוכר נו
 ל־ אבנרי, של פלוגתו כמפקד לעצמי, חובה
הבאות: העובדות את צייז

 ״שועלי־ בפלוגת חייל היה אבנרי אורי
ממו כפלונת־קומנדו הוקמה אשר שמשון״,

תפ שהוטל לפני ״נבעתי״. חטיבת של נעת
 לכל האפשרות ניתנה הפלוגה, על זה קיד

 רגילה. לפלוגה ולעבור ממנה לפרוש חייליה
מת לפיכד, היו, ״שועלי־שטשון״ חיילי כל

נדבים.
 הפלוגה. של הקרבות בכל השתתף אבנרי

הפעו הקרבות, את לספור ואי-אפשר כמעט
 ״שועלי־שמשוז", של המבצעים ושאר לות
 למספר עלו בוודאי אר אש, הוחלפה בהם

 נחשון, כגון: קרבוודהכרעה ביניהם עשרות,
וכו׳. עיבדים נגבה, אשדוד, לטרוז,

 בפני מעולם עמדתי לא הפלוגה כמפקד
 או זו מסוכנת לפעולה אנשים לחפש הצורר
 לבלום הפוכה לרוב היתה בעייתי אחרת.

 להתנדב בכוח שניסו הפלוגה אנשי את
המרד אחד היה ואבנרי מסוכנות, לפעולות

 חייו את ממש שהצלתי זוכר אני האלה. נים
 לצרפו הפצרותיו, אף על סרבתי, כאשר

 הקרב ערב ללטרון שיצא המשור״! לפטרול
 או נהרגו משתתפיו כל ושכמעט הראשוז,

 כעבור כי גם זוכר אני עמי. יחד נפצעו
 אחרים חברים 3 עם אבנרי התנדב שבועיים

 על־ שהופקר פנזים של חיוני מטען להציל
ה אש תחת בית־דרם, ליד תותחנים ידי

אויב.
 בדרום ״נבעתי" מלחמת של האחרו! ביום

 כאשר היחידה חיילי כל עם יחד הצטערתי
 אל- עיראק ליד אנושים פצעים נפצע אבנרי

 לבדו יצא כמם־כף תפקידו. בעת מנשיה,
 אח אליה שהביא לפלי חשופה, עמדה לסייר

אלה. מפצעיו שהבריא כמובז שטחתי אנשיו.
חיי כל שכמעט שמשוז״, ״שועלי בפלוגת

 אורי היה לא מובחרים, אנשים היו ליה
העוב מאחרים. רע ויותר טוב יותר אבנרי

 מל- לפני עוד ידוע סופר אז כבר שהיה דה
 מצאו מאד מעטים ושסופרים חמת־השחרור,

 הוסיפה הקרביות, היחידות אל דרכם את אז
בעינינו. כבוד לו

 של הפוליטיות דעותיו עם מזדהה איני
 נסיח לכל מתנגד אני אולם אבכרי, אירי

 מלחמת־השחרור של הלוחמים באחוות לפגוע
 את נשאיר הבה מפלגתיות. מטרות לשם

פוליטי. ויכוח לכל מחוץ המלחמה זכרונות
 פלוגת מפקד שפק, אריה

תל־אביב שועלי־שמשון,

׳1 לצופי־כר מקום אין
 )1139( הזה העולם של הקולנוע מבקר כמו
 לחיות מקום ״אין הסרט את אני נם ראיתי

 כמו חצ״סרם ישבתי לכם: לומר מה בר".
 זבוב על-ידי שנעקץ אפריקאי, דרבן גבי על

 הרגליים את לקחתי כד ואחר צה־צה־צה,
 מצא הרוחות לכל מה באמצע. והסתלקתי

לשבחו? הרבה שכה בסרט, המבקר
תל־אביב גולדשטיין, יהודה

גולדשטיין. הקורא השני, החצי את
הקולנוע מבקר של לרעתו מסכים אינני

 שישה קר בדם שרצחו הגרמנים, כי שכתב
 להגנת לצאת להם אסור יהודים, מיליונים

 ד״ר של מסעם שבאפריקה. הטרף חיות
 בפרנקפורט נן־החיות מנהל גריזמק, ברנרר

אפ של תרבותה של להצלתה מיכאל, ובנו
 כל ללא חשוב והפראית, העתיקה ריקה
 ברצח השתתפו חבריו או הוא אם בין יחם,

 חז״ל: אמרו כבר לאו. אם ובין המיליונים
עומדים אין עומדים שבעלי־תשובה במקום

גמורים. צדיקים
ירושלים סטודנט,

שנאה של דיכוק
ש העלילה את תוקף בכל מכחישה אני
ב עבורה מנהלת עדרי, הגברת עלי טפלה

״פרי־ החרושת בית
 כאילו שטענה מז״,

לל כביכול רציתי
(ה מכולם כסף וות

 זה ).1142 הזה עולם
מוכ אני שקר. היה

עד עם להיפגש נה
ה־ שאר עם יחר רי
 שנסעו המטיילים 22

יעי הם עמנו. יחד
לל ניסיתי אם דו

 או ממישהו כסף וות
מישהו. עם רבתי
מ מתפלאה אני

ה זו שנאה ניין
 של בליבה מפעפעת

ה כמו חשובה אשה
 זו שנאה עדרי. גברת
ש מהרגע בה אחזה

 שאר את בה הדביקה והיא אותי ראתה
הדיבוק. בהן נכנם כאילו היה זה חברותיה.

לאי כשהלכתי אחת: קטנה עובדה ועוד
 לא אחד אף לנטל, אותי הביא והקצין בוד
 תה. כוס רוצה אני אם אפילו אותי שאל

 העזתי ולא — לחם בלי הייתי שעות שמונה
רעבה. שאגי לומר

המזרחי, הפועל שכון בעדני, דומייה
תל־אביב

תגובה דרושה
 האפיפיור״ של ״כפילו חיפאי, אותו אני

 פוקס. יניב בשם הנקרא )1142 הזה (העולם
 השני, של מקיומו התאכזב מאתנו אחד כל

דמו ונהיה -,האפיפיוריות את נעזוב אבל
 יהיה לשעבר, כקצין קשפיצקי, יניב קרטיים:

 כסמל, ואני החדשה, ״יגיב" אגודת נשיא
 מזכיר אהיה סדיר, בשרות כרגע המשרת

בל אנשים שני נכלול עתה לעת האגודה.
 עומד או כבר, שנולד יגיב כל אולם בד.

להצטרף. מוזמן להיוולד,
 המוכנות החלש המיז בנות בדבר מה

להגיב?
צה״ל פוקס, יגיב

דומייה

חדשים קורסים
מתחילים

 לספטמבר 6 ,7 בימים
a ומודליזציה גזירה קורס

 קונפקציונרים ת, לתופרו
ולמתקדמות!

ותפירה גזירה קורס )2
למתחילות!

אופנה לציורי קורם 0
הידוע בביר,״ס

רה" א י ״ל ו נ ו
 ת״א 72 המלך שלמה

גן־החיות) (ע״י
4—8 ;9—1 יום יום הרשמה

!פקידים
!תלמידים

!סטודנטים
ל* לקורס היום עוד הרשמו

ת קצו־נ ו
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
״ ב״אולפן רג  )).i1<EGG( ג
(קמפינסקי) בר־קמא ח. המנהל:

 .5 גורדץ רחוב תל־אגיב,
ה ח ל צ : ה ת ח ט ב ו מ

] המים! מלכות עם טייל : 325,
ס י י ת ש ו כ ו י ס מ מ ע

1 •מים 6
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סגניותיה ושתי המים מלכת בחברת
״ כא/ק ה צ ר א .
א ל  והיתר־יציאה דרבון ל
ב מאורגנים כקורים כולל

 (יוגוסלביה) דוברובניק — (יון) רודוס
(סי קטניה - (איטליה) ונציה -

(יון). אתונה - פיראוס - ציליה)

הנסיעות משרדי כל אל פנה
 השייט: מארגני אל או כארץ,

: ב י ב א ־ ל ת  ב
- בע״מ נסיעות שרותי גלוב
65748 טלפון 2 הר־סיני רחוב
- בע"מ טורם דפנה

67950 טלפון 15 רוטשילד שדרות
- כע״מ קוסמוטורם

67828 טלפון 109 אלנבי רחוב
הארץ רחבי בכל המארגנים ובמשרדי

)20 עמוד (ראה
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