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גרעינית מלחמה
מתת עבור הוא אחר־הצהריים שישי יום

 יום־ההצגה־ר,יומית. )28( עצמון (״מתי״) יהו
 הסרט על לוותר היה מוכן לא במיוחד
 אדיסון. בקולנוע שהוצג השחורה, המסיכה

 הטלפונים במחלקת עובד מתי, מיהר לכן
 עבודתו, את לסיים בירושלים, הדואר של

בסרט. לחזות הלך
 שקוע כר, היה הוא שיניים. חריקת

ש הגרעינים ובאכילת הבד, על במתרחש
 רק אלא בפקח הרגיש שלא עד עמו, הביא
 עמו לצאת לו הורה אליו, ניגש שהלה אחרי

 של תעודת־הזהות את נטל הפקח החוצה.
גרעינים. פיצוח על דו״ח לו רשם מתי,

 בתשלום כזה דו״ח מסתיים כלל בדרך
מש הלומד מתי, אולם קנס. לירות שלוש
 להפעיל החליט הרביעית, השנה זו פטים

 הוא לעתיד. כעורךדין לו שרכש ד,יידע את
להז חיכה באשמה, כופר הוא כי הודיע

למשפט. מנה
ל כדי בית־הדין־ד,עירוני התכנס השבוע

 עדותו, את הפקח שמסר אחרי בתלונה. דון
בבק לי, ״תאמר בחקירתו. מתתיהו פתח

 לראות יכולת ״איך הפקח, את שאל שה,״
אוכלז״ אני מה בחושך
 אוכל שאתה ידעתי השיניים חריקת ״לפי

בבטחון. הפקח השיב גרעינים,״
ה יכולות מידה באותה הרי כך, ״אם
ל מצה, אכילת בשעת גם לחרוק שיניים
 ״כן, לרגע. שתק הפקח מתי. המשיך משל,״
לבסוף. הודה נכון,״

 הפקח את שאל מתי מקורית. טענה
עצ העמיד לאחר־מכן נוספות. שאלות כמה

 של הראשונה שאלתו התובע. לחקירת מו
 ״אם מתי: ציפה לה השאלה היתה התובע

 בעצם, מה, גרעינים, פיצחת שלא טוען אתה
אכלתי״

 אוסר ״החוק מתי, השיב השופט,״ ״אדוני
 אינו אך קולנוע, באולם גרעינים פיצוח
 גרעינים אכלתי אני גרעינים. אכילת אוסר

מ קטנה שקית שלף רגע באותו קלופים!״
 השופט. שולחן על תוכנה את שפך כיסו,

 ״אני קלופים. חמניה גרעיני הכילה היא
 ״אני אמר, כאלה,״ גרעינים אוכל תמיד
מאיד.״ אותם אוהב

 טען, מבויים,״ ״זר, להתנגד. ניסה התובע
 אולם בשוק.״ כאלה גרעינים מוכרים ״לא

 הוא מוכן. למשפטים הסטודנט היה לזה גם
 100״ כתוב: היה בה קבלה, מכיסו שלף
אגורות.״ 24 קלופים, גרעינים גרם

האשמה. מן אותו זיכה השופט

ר1נ ע
בכיס מכתב

 השכים ללימודים, הראשון היום בבוקר
 כי בית־הספר. לשערי להגיע והקדים קום

 נהוג בעפולה הדתי התיכוני בבית־הספר
 הראשון ביום מקומו את שתופס שמי

 סוף עד הקבוע מקומו שזה הרי ללימודים,
 רצה ),16( דורון (״עקי״) ושמעון השנה

טוב. מקום לתפוס
 שמעון נמצא לפני־הצהריים 11.45 בשעה

בית ליד הברוש, עץ על תלוי כשהוא
להתפלל. נהג בו ד,כנסת
 הנער את הניע מה חילוני. לא רק

 יוצאי משפחת בן צבר והצנום, השחרחר
לדעתז עצמו לאבד פאקיסטאן,
 עם מיד החל הנער של הנפשי המשבר

שנתיים. לפני התיכון, לבית־הספר כניסתו
 היות הדתי, לבית־הספר רשמו הבכור אחיו
התנג ההורים אולם שם. נרשמו ידידיו וכל

 בן נזרק כיצד עדיין זכרו הם לכך. דו
 לאחר רק בית־הספר. מאותו שלהם אחר

שיכנע טננבוים, מרדכי המוסד, שמנהל
ההו הסכימו שמעון, של בכשרונו אותם

חילוני. לבית־ספר להעבירו שלא רים
ב רק החלו האמיתיות הבעיות אולם

חלתה, שמעון של אמו השישית. כיתה
 על־מנת לימודים ימי מחסיר היה והנער
 ברורה: היתד, התוצאה בבית. לה לעזור

 להשאירו הוחלט כי לאחיו הודיע המנהל
השישית. בכיתה
 ״אני הגזרה. רוע את להעביר ניסה האח

 החומר את החופש במשך שישלים לו אדאג
 הועיל. ללא אולם למנהל, הבטיח שהחסיר,״

 ילמד שהנער לכך טננבוים הסכים לבסוף
 יראה ואם השישית׳, בכיתה אחד שליש
לשביעית. יעלה התקדמות, סימני

ע דו מ ע ? ״ דו ״ מ  הגיע בוקר אותו ?
 חזר. לא אך לבית־הספר, ראשון שמעון
עץ. על מתנדנדת נתגלתה גוזייתו
 רוחו, את להשיב חסר״תקוזה נסיון תוך

)36 בעמוד (חמשו
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 כך כמתנה. מתאימים לא דגים
 לכביסה אבקה כל מתאימה לא

 ״, ו י ז ״ ב השתמשי במכונה.
 מוגבל, קצף בעלת האבקה זו

 שו־ למכונת־הכביסה. המיוחדת
 את ומאריכה הכביסה על זרת

המכונה. של ימיה
״זיו״

איכות תוצרת — ״נקה״ תוצרת

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בהקדם. אותו

מרצים לשלוח מוכנה ״אתגר״ מערכת

י ג ו ח ת ל י ב
— חברי־המ׳ערכת להזמנות ייענו זה לצורך הקוראים. ביוזמת שייערכו

מור ילין נתן אכנרי אורי
עמדי כנימין ירדוד יעקב ד״ר
עפרון בועז

 אחד בבית חוג־בית לערוך המבקשת קוראים, 25 לפחות של קבוצה כל
 לפחות תל־אביב, ,3006 ת״ד למערכת, כך על להודיע מתבקשת מהם,

 הנושא ואת לה הרצוי המרצת שם את לציין מראש, שבועות שלושה
___________.אתגר״. לקרן ל״י 50 בסך המחאה לצרף וכן המבוקש.
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