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במדינה
סז) מעמוד (המשן

 ויחיד אחד בגיליון פורסמו אבידור־הכהן
 דעתו פנים. אל פנים הדתי השבועון של
 ומובלט. ארוך במאמר־פותח —הראשון של

ה משולחן במדור — אבידור של דעתו
 בתוקף שבוע, מדי כותב שהוא מערבת,
השבועון• כעורך תפקידו

ימאים
המרד

דעך
 מחיפה הפליגה הבוקר, בשעות ו׳ ביום

 מנדרי!" הישראלית האונייה לבואנוס־איירס
 מי־ כל את לארגנטינה תביא האונייה קור.
 כנראה ירד בדרך הישראלית. התערוכה צגי

לזר. צבי רב־המלחים מסיפונה
 ואינטליגנטי נאה שרירי, בחור הוא צבי

להפ דומה ומראהו ושקול, שקט שדיבורו
ב צבי עמד השבוע דיין. אסי של לזה ליא

 להובלת הימית החברה של דאגותיה מרכז
ב תוסס סיפוניהן שעל בעלת־האוניות פרי,
החדש. מרד־הימאים האחרון זמן

 לתכונותיו בנוסף ? יעזוב הדור נציג
 איש״ גם הוא לזר צבי כאישיות, הבולטות

 על וגדל שהתחנך ראשונה, ממדרגה מיקצוע
 1שי שלם דור של בולט נציג זהו הים.

 זהה, חייהם שדרך צעירים, ישראלים ימאים
 של עתידו למעשה, כיום, מבוסס ושעליהם

המיסחרי. הצי
רב לבין וידידיו צבי בין ההתנגשות

 הראשון הקצין ועם קיפרס, ההולנדי, ד,חובל
 החדשה האונייה צאת ביום עוד החלה שלו,

ארגנ עבר אל שבנורבגיה, ברגן ממספנות
השנה. מאי בחודש — טינה
ה הקצינים שני ניסו הראשון הרגע מן

רב־ד,מל של מעמדו את להשפיל הולנדיים
 צבי הצוות. חיי את ולמרר הישראלי חים

 אין אותן שחורות, בעבודות לעסוק הוכרח
 שהוא פקודה כל מרב־מלחים. דורש קצין אף
 על-ידי במתכוון נסתרה לאנשי־הצוות נתן
 חופשות־נמל לתת סמכותו הקצינים. אחד

ממנו. נשללה — הצוות לאנשי
 צבי ביקש כאשר ״הצאי־אנשים".

נפ שגבו ,לנגר־ד,אונייה חופשת־מחלה לתת
 שהנגר ההולנדי רב־החובל דרש חמורות, גע

היהו שכל ״ידוע כי לעבודה, מייד יתייצב
 חצאי־ צריך ו״איני אחת,״ משפחה הם דים

שלי.״ האונייה על אנשים
ל דב־המלחים ביקש כאשר זאת, לעומת

 שהסתלק על ספרדי, מלח כנגד תלונה הגיש
 הספרדי המלח קיבל רשות, ללא האונייה מן
בטענה ההולנדים, שני של מלוא־ד,גיבוי את

(מימין)״ לזר רבדמלחים
וירידה? אכזבה

 והוא אחרים ממסעות אותו מכירים שהם
 האונייה.״ על ביותר הטוב ״המלח

 עד סדר אנשי־הצוות ערכו כאשר בפסח,
 רב־החובל אותם העיר בוקר, לפנות שתיים

 ואף ביקורת־נקיון, לעריכת בבוקר, למחרת
ה כי — בצהריים נוספת ביקורת להם פסק

מיו האסתטי. חושו את סיפקה לא ראשונה
 יום־חופש. הינו שפסח לציין, תר

 בחיפה הימאים לאיגוד לשלוח ביקש צבי
)22 בעמוד (הנושן

לוי, משה רב־מלחיס לידו: *

לפף נחטפה יהודיה ילדה
אל נביל היה ימיים חודש פני 1■
 של מבני־השבאב אחד 14ד,־ בן מוגרבי /

 הסתובב הוא בעזה. תופאח, שכונת־העוני
יהודים. ושנא שלגונים מכר ברחובות,

נה הפלסטיני, בגדוד חייל - החורג, אביו
 נביל שמע יום־יום במלחמת־ששת־הימים. רג

 נשבע■ הוא זוועות־ד,יהודים. על הסתה סיפורי
 לשורות יצטרף הוא יתבגר, שרק לעצמו
ביהודים. לנקום כדי אל־פתח, החבלה אירגון
יהו בין בירושלים, נביל מתגורר היום

 עברית, לדבר לומד תפילין, מניח הוא דים.
 בבריתו שיכניסו הטפת־דם, לטקס מתכונן

 לצה״ל, להתגייס וחולם אבינו אברהם של
צנחן. ולהיות — אדומה כומתה לחבוש

ב שהתחולל הקיצוני לשינוי שגרם מד,
 הנראה סיפור הוא אלמוגרבי נביל של חייו

 סיפור זהו אלף־לילר,־דלילה. מאגדות כלקוח
 של הטראגדיה את המסמל צמרמורת, מעורר

 זד, שונאים הזאת, בארץ החיים העמים שני
 פורמאליים סמלים כמר, כשרק — זה את

 המיתרם של אחד מצד המעבר את מונעים
השני. לצידו

★ ★ ★
הילדה
נעלמה

 חסן־ בשכונת הסיפור של חילונו ךץ
 .1939 בשנת תל־אביב,—יפו שבגבול *בק |

ותחששאול אז התגורר זו בשכונה הדירות באחת
1 1

ן!1ן1
 הפעוטות. בנותיו ושתי אשתו עם כהן־דוויק

שב מחאלב שבאו עולים היו ואשתו דוויק
סוריה.

הח והם יפה, עלו לא המשותפים חייהם
 את נטלה האם שנה. באותה להתגרש ליטו
 חודשים בת אז שהיתר, נעמי, הצעירה, הבת

ה הבת הבית. את ועזבה בלבד, ספורים
 בדירת נשארה השנתיים, בת עליזה בכירה,

האב.
 לצבא התגייס ושאול — פרצה המלחמה

הש תחת השאיר הקטנה בתו את הבריטי.
 מדי חדיגיה. חג׳ה ערביה, שכנה של גחתה
 ממחנד,־ר,טירונים חופשה מקבל היה פעם

בתו. את לבקר כדי בסרפנד,
 כהן־דוויק עמנואל בא גיוסו לאחר חודש

ה את הילדה,ולא את לא מצא ולא לביתו
במשטרה. תלונה מסר הוא ד,ערביה. שכנה
 העלו לא שתוצאותיה בחקירה פתחה זו

 נפל ליוון׳ גדודו עם נשלח דוויק מאומה.
ה לאחר הביתה חזר הגרמנים, בשבי שם

 שבתו העובדה עם משלים כשהוא מלחמה,
הת הוא ערבים. בידי כנראה נרצחה הקטנה

 התפרנס ילדים, שבעה הוליד שנית, חתן
 שאף בשוק־הכרמל, כרוכל למחייתו מאז

 דוכן־ עם ונד הנע לו, אין קבע של מקום
למקום. ממקום שלו הירקות

 עליזה. בתו נעלמה מאז עברו שנה 30כ־
בשוק אליו ניגש כחודש, לפני אחד, יום
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