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מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 ״שלח — ברית־המועצות ממנהיגי דורשים

.את .  ללקק המוכנים ,10—20^ אותם .
 הנות־י על האורתודוכסית. הרבנות לקלגסי

מוותרים״. אנו רים
חיפה ־טטראוס, עוזי

 פעילות ■
חנפנית

הפרלמנטרית פעילותכם על כוחכם יישר

קצנ׳לכזגן
 הליכוד ממשלת נגד והעקיבה האמיצה

השלום. ובעד
 את גם להפנות עליכם זאת עם יחד

 הח״כ של החנפנית לפעילותו תשומת־הלב
 מעין שהוא סנה, משה הד״ר ״הקומוניסטי״

לאוואל. פייר של ישראלית מהדורה
קצנלכוגן, צפורה ״ר ד

תל־אביב

 הטוב היחס ■
מנן בקיבוץ __

 (העולםמגן קיבוץ על כתבתכם את לראתי
 במיקרה נזכרתי זו בהזדמנות ).1715 הזה

 לפני קיבוץ. אותו עם שקשור מעניין
 באם צעיר שוייצרי שאלני מחודש למעלה

המרכ לתחנה הדרך את לו להראות אוכל

 נהגו בחו״ל בהיותי בי שגם מכיוון, זית.
 וליוויתיו זאת אני גם עשיתי באדיבות,

 נמצא שהוא לי ספר הוא ואז דרך. כברת
אודו שמעתי לא מגן. ושמו נחמד בקיבוץ

 שקראתי אחרי בו נזכרתי ורק דבר תיו
 היחס על בפיו מילים היו לא כתבתכם. את

קבוצתו. לחברי הקיבוץ חברי של היפה
 להפריז. כל־כך יכולתם כיצד אני מתפלא

 הקיבוץ הודעת את מקבל אני בהחלט
 בכתבה אתם ואילו כתבה. באותה הארצי

 למשל הרבות, בגוזמאות שכנעתם לא זו
 למתנדבות הרעבות הפרות שייכות מה

 האיגוד של עיתון אתם האם ומתנדבים?
חיים? בעלי צער של

תל-אביב כן־ייטראל, משה

סמרמו הפוסל ■
פוסל

 הצעות על להגיב נוהגים הממשלה דוברי
 ו־ בריה״מ נאצר, של למיניהם, השלום
חדש.״ שום ב״אין ארה״ב,

 מלחמת שמאז נוכחתי פנים כל על אני
 חדש שום אין היום ועד ששת־הימים

השילטון. דוברי בנאומי
בת־ים ׳שטינגיכ, ש.

את הצילו 81
:אכזיב

אכ כפר שארית הצלת למען עשו אנא,
 ולא במעשים, שתתבטא פעולה ניקטו זיב.
ו״חבל״. יפה!״, ״לא של בצעקות רק

הדחי חשובה לכן שנייה, אכזיב אין כי
זו. בפרשה בטיפול פות

תל-אביב יהב, יהודה
השלט עושה מה ■

? לבן־אדס
 מפלגת שמנהיגי שזה חושבים אתם אם

 יותר הולכים בישראל הגדולה הפועלים
 אתם — סיבה לזה אין ימינה, ויותר

טועים!
 של החדש בסיפרו שמצאתי תמונה לפי
 בקר, אהרון לשעבר, ההסתדרות מזכיר

 יותר .1955ב־ עוד אצלם התחילה התפנית
שנה. אותה של במאי 1ה־ במצעד מדוייק
אסו שמאלה הפנייה בשלט: נתקלו הם

לו. צייתו הם טוב, נהג כל וכמו רה,
אשקלון גולדשטיין, נועם

הפוע תנומת מנהיגי כל •
 בקר, אהרון לשמאל: מימין לים,

נמיר. ומרדכי מאיר גולדה

בתל־אכיב ,1955 במאי, 1ה־ מצעד

י קורבנות או קשוחים פושעים
 הילד אונס על כתבתכם את קראתי

 ״ילד ).1714 הזה (העולם המעצר בבית
מין.״ פושעי לשני קורבן נפל 12 בן

 מיני פשע על לכתוב אפשר רבות
 מש- על ובעיקר בתי־הסוהר, כתלי בין

 ומוכרת חדשה אינה הבעייה כבי־זכר.
 את ומכיר בעבריינים שעוסק מי לכל
 גם על־כך ללמוד אפשר חייהם. הווי

אסירים. בחיי העוסקת רבה מסיפרות
 מעלה אינו לבעייה המודע אדם כל

 יש כי קט, לרגע אפילו דעתו, על
 ספרות יקראו כי מהאסירים, לצפות
 אולי שיעסקו או בבתי־הכלא, טובה

 כתלי בין מהנים. רוחניים בתרגילים
כיעו בשיא האדם מתגלה בית־הסוהר

 ומכניעו, בחלש שולט כשהחזק רו,
 משכבי- משמשים הכלא משעשועי וחלק
זכר.

 יותר הרבה מעשי־סדום כי פלא אין
דווקא. בית־הסוהר כותלי בין נפוצים
 יכול לא חוק ושום מישטר שום

 הנוצר צורך או יצר על להשתלט
 מתח נוצר טבעיים. לא מסוימים, בתנאים

 ואז ממנו להשתחרר אפשרות כל שאין
 החברה את המזעזע התחליף, נמצא

 רבות המבלים אלה את לא אך הנאורה,
בבתי־כלא.

המצויי המין״ ״פושעי אותם הם מי
 הקוראים היו לו משחור? בצבעים רים

 ודאי היו עיניהם, במו אותם רואים
שחיי אחים, בשני הוא המדובר נדהמים.

אדמות. עלי כלב מחיי גרועים הם
 יצאו והילדים אליהם, התאכזר הגורל

 חרשים — בעלי־מום העולם לאוויר
מסכת תמה לא עדי-! בכך אילמים.

 מו־ למשפחה נולדו הילדים סיבלותיהם.
 וכמעט עיוור הינו שהאב כת־גורל,

שסו כפי האומללה, האם ואילו חרש,
 אינני בנה. בחיי להתנקש ניסתה לי, פר

 רחמים. שעת זו היתרי לא אם בטוח
 את מוצאים אינם אלה שאומללים ודאי

 של במסכת ומתחילים בביתם מקומם
 הם תכלית. וללא ללא־סוף הידרדרות

 מבחן ומקצץ למוסד ממוסד עוברים
למעון•
 ליבי כי ולהתוודות, להודות עלי
 בכלא האחרונה בפעם כשראיתים נשבר

לשח נאות שהשופט למרות אבו־כביר.
 אחת חיה נפש היתד, לא בערבות, ררם

 סירבו הוריהם בגורלם. שהתעניינה
 התעניינו לא ואף לבית־המשפט, לבוא

 סירבו הם נעצרו. מה ועל בגורלם
 לאחר גם לשיחרורם. ערבות לשלם גם

 לא עבדו, בהם מקומות כמה שאותרו
ערבות. על לחתום איש מוכן היה

 על נעצר האחים שני מבין הגדול
 ישן שנמצא לאחר למחסן, התפרצות

 למעצרו הסיבה זו במחסן. מיטה על
 תפסו המעצר בתא באבו־כביר. האחרון

 לי אמר המתרגם והתחננו. מעילי בדש
אח מהכלא, שאוציאם מתחננים הם כי
 הבעת את ראיתם לו ישתגעו. רת

 להם שהצעתי לאחר בעיניהם התודה
 הכרת המביעות עיניהם לעישון! סיגריה

 לי להזכיר הפסיקו לא ושמחה, טובה
 אדונו. אחר העוקב נאמן כלב עיני
 אם עצמי מלשאול להתאפק יכולתי לא

כלב. מחיי טובים שלהם זזייהם
של פשעם המין״. ״פושעי הם אלה

אליהם. התאכזר גורלם כי הוא הם

 ״מחירו״ כי הרחב, הציבור יודע האם
 הינו בבית־הכלא מרצון מעשה־סדום של

סיגריות? חפיסת מחצי פחות
 להתקיים, כדי הגונבים ילדים אותם

 עוברים בחוצות, וישנים המתגוללים
 המרה החוויה את מחייהם שלב באיזה

מעשה־סדום. של
 לחוויה הדומה חוויה זו כי יתכן

 הגורמת סמים, עישון של ראשונה
ל ואחר־כך ראשונית גופנית לדחיד■

השתעבדות.
 ביצעו למה הילדים את כששאלתי
ל ביניהם הצעיר אמר מעשה־סדום,

 לא פעם אף אני בחוץ — מתורגמן
כאלה. דברים עושה

 עוברים שהילדים שלאחר ייפלא האם
לרא מעשה־סדום, של המין חווית את

קורב להם מוצאים כקורבנות, שונה
 הגיעו כי שירגישו לאחר משלהם נות
 צעירים על השליטה או הבגרות לגיל

אחרים?
 בחברה המתוקה נקמתם זו האין
רו הם כשאין לתהום, אותם שדחפה

חזרה. דרך אים
 במיק- להושיע המשטרה של ידה קצרה

שוט כמה עם דיברתי אלו. מעין רים
 לב, בכל לעזור מוכנים שהיו רים
מלהושיע. ידם קצרה אך

 ל״פושעים״, תוויות להדביק במקום
 מוטב זה, מסוג ל״פושעים״ ולפחות

 בבחינת להצלתם תחלץ החברה כי היה
 היה מוטב אחת...״ נפש המציל ״כל

 בכותרת: מוכתרת הכתבה היתה לו
 הילד את לתאר תחת מין״, קרבנות 3״

ומצ שהופעתם פושעי־מין, לשני כקורבן
 עלובי מהסרט דמויות יותר מזכיר בם

החיים.
עורך־דין יוכלמן, עמנואל
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