
במדינה
ם דרכי־אד

 של הידרדרותו
היהזדיס מציל

 והתנפל טואלט נייר עלי זרק ״השוטר
 יא הצגות, עושה אתה ,מה בצעקות: עלי

 לו: אמר והקצין עלי. צעק הוא חרא,׳
 שימות.׳ עד לצעוק לו ,תנו

 באמת אז, שהרגשתי שכמו היא ״האמת
 ימים שלושה אחרי היה זה למות. רציתי

אכל לא ימים שלושה כליות. התקפת של
ה החריפה הרביעי, ביום ואז, כלום, תי

 כמו צעקתי איומים. היו והכאבים התקפה
 וכמעט מהפה לי נפלט ירוק ריר מטורף,

 לא השוטרים אבל ההכרה. את שאיבדתי
הצגה.׳׳ עושה שאני חשבו הם רופא. נתנו

משה עמד כאשר במלכודת. נתפס
 זה סיפורו את וסיפר השופט בפני ממן
ב עליו שעברה המשפילה הסצינה על

 לא פתח־תקווה, במשטרת המעצר תחנת
 ההווה בין השוואה לערוך שלא היה יכול

בהצ עסק כאשר המפואר, והעבר העגום
 ולהיזכר — מולדתו במרוקו יהודים לת

הלום. עד הידרדר שבה הארוכה בדרך
 הגיע לשמונה, ואב 30 בן כיום ממן,
אביו, . ממרוקו לישראל

עם לישראל עלה אמיד, גרוטאות סוחר

ממן משה
מפואר עבר עגום, הווה

 משה, השמיני, בנו .1957ב־ מילדיו שבעה
 ה־ ההזדמנות. את והחמיץ אחריהם התעכב

נסגרה. ממארוקו החופשית עליה
הת הוא העם. לעזרת נחלץ משה

 מטעם הסוכנות שליח כהן, מאיר עם קשר
 עוסק בעצתו החל במרוקו, מפא״י

 מפגישות באחת החוצה. יהודים בהברחת
המרוקנית. הבולשת על־ידי נתפס ההברחה

 משה, מספר תופת,״ עינויי שם ״סבלתי
כלום.״ להם גיליתי לא ״אך

 לבסוף מגונה. ומעשה חשיש
שוחרר,
 ושלושת אשתו עם ארצה עלה ,

עמישב. במושב דירה קיבלו הם ילדיו.
 בבית־חרושת עבודה לעצמו מצא הוא
 בריאותו עקב אולם בפתח־תקווה, ג׳נרל

ידי בעזרת שם. להפסיק נאלץ הלקוייה
 החלה וכאן בעמישב, בית־קפה פתח דים

 בבית־הקפה שכן המשטרה. עם היכרותו
וה חריפים, משקאות ושתו קלפים שיחקו

 יעל — באיו כל על עין שמה משטרה
בעליו.
ב כחשוד תדירות. להיעצר החל הוא
 הפרת תיגרה, גרימת על חשיש, החזקת

מע לדירה, התפרצות הסעד, בלישכת סדר
וכהנה. וכהנה מגונה שה

 הבחירות ערב גולדה. אצל שכיתה
 של שלט שלו ביודהקפה פתח על תלה הוא

 העירייה עם מכך כתוצאה הסתכסך גח״ל,
 ללא שניבנה המקום את להרוס שדרשה
הב לתמונה, נכנסו אמ״ת אנשי רשיון.

 ושכחו — צריפו הריסת את למנוע טיחו
 העירייה הבחירות. אחרי הבטחותיהם את

 בשביתת־רעב, פתח ממן צריפו, את הרסה
 המשיך העירייה, ליד ילדיו, ועם אשתו עם

 נעצר הוא וכאשר המשטרה. עם והסתבך
 במחלת־הכליות נתקף הוא האחרונה, בפעם

ב השופט לפני הובא בתא־המעצר, שלו
שוטר. על יריקה אשמת
 עבור הגמל, גב את ששבר הגב זה היה
 ימצאו לא ״אם ממרוקו. היהודים מציל

 ״אקח השבוע, איים שלי,״ לבעיות פיתרון
 ליד בשביתת־רעב ואפתח וילדי אשתי את

ראש־הממשלה.״ של ביתה

שראל בינתר הנמכר הטלחיזיה מקזיט בי
שם  כן הספרים, בעולם כוכר רבי שיש כ
שראל הטלוויזיה. מקלטי בעולם הדבר  ובי

ט הוא המכר רב - קל  הטלוויזיה״אמקור,״ מ
שאל והראשון בארע ביותר הנמכר  במ

עם ט כי פלא, זה אין .1970 ה קל מ  ב
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 שבועי, הפמות שרות
 מוסעים אקספרס

ולמבוניות
באנית־המעבורת

 הדחק) טון 6,000( אכילאוס
 מחיפה בשבוע ו׳ יום בכל הפלגות

 ו־ פיראום רודוס, ללימסול, —
(איטליה). ברינדיזי

ל־ או הנסיעות סוכני לכל פנה
ושות׳: אלאלוף

,94 אלנבי רחוב תל־אביב,
 611757 ,613389 טל.

,6 כיאט רחוב חיפה,
 67753 ,67752 טל.

 ע׳׳י שנקבע כפי הבטיחות סיווג
והנמלים הספנות אגף מנהל

חברים מועדון |!

אימפרוביזציה
ערב ערב ;!
נס-ציונה פינת הירקון רח׳ ת״א, !'
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 ,360134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפוס • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע״מ בססי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פץ רח׳ תל־אביב, בע״מ,
בע־מ• הזה העולם הטוציא־לאור: • אבגרי אורי הראשי: העורך




