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הספ לאותו סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבוניות חידה זוהי
 וחיסור חיבור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות
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 פועדי מועצת מזכיר
פתח• י7 בנה ח5חי

 בזישכתו סודי בריחה
 עז־ידי שיותקף ?מיקרה

נזעמים סועדים
 לימוד־ עם יפסיק בטח הוא ״עכשיו
 התבטאו כד לארץ,״ ויחזור שלו האנגלית

 מועצת־פועלי* מזכיר של יריביו וגם ידידיו
 המהומות אחרי מולק, אליעזר חיפה,

 הפיחות לאחר בחיפה שפרצו והשביתות
שעבר. בשבוע שנעשו המיסים והעלאת

 ממנה נטלה שאשדוד קודם בעבר, כמו
 חיפה התייצבה המרדנות, כותרת את

 יהפוך כי היה שנדמה מה בראש האדומה
 בארץ. הכלכלי המצב כנגד מרי־פועלים

שההס אסיפות פוצצו הפיחות אחרי מייד
 שביתות, נערכו בעיר, אירגנה תדרות
איומים. הושמעו — ובעיקר

 ערכו בחיפה ביותר הגדולים הסיפעלים
ועדי־העוב־ יושבי-ראש שביתות־אזהרה.

מולל, מזכיר
שקוף אוויר

 ביניהם ההסתדרות, לנציגי הניחו לא דים
 פיהם, את לפתוח אברמוביץ׳ אוריאל

וההס הממשלה נגד בהכרזות-מרד ויצאו
תדרות.

 לגמרי ברור היה כקיר. סודי מעבר
 לנסות כדי לארץ, יחזור מולק שאליעזר

 את לקבוע וכדי הרוחות את להרגיע
הכו שני בין במאבק הפוליטית עמדתו

 של ביותר הקרובים ידידיו רק אך חות.
 לא מולק זו- מסיבה דווקא כי ידעו מולק

יחזור.
 מולק של ביותר הגדולים הפחדים אחד

 עליו ואשר לילותיו, את הטורד סיוט הוא
הקרו ולידידיו לבני־מישפחתו רק סיפר
סנטי 158( נמוך־הקומה מולק ביותר. בים

 ללישכתו יתפרצו שבו מהרגע פוחד מטר)
 נזעמים, פועלים של מישלחות לביתו או

אותו. ויכו קללות בו יטיחו
 סיוט על מולק פעם סיפר קרוב לידיד

 אני לקרות. יכול זה ״בחיפה ואמר: זה,
 האלה. הביריונים בפני לעמוד אוכל לא
אחת.״ במכה אותי יחסלו הם

האח התסיסה שהחלה קודם עוד אך
 בליש- האישי. לביטחונו מולק דאג רונה,
 משקאות ובו גדול ארון יש המרווחת כתו

 ארון הוא זה מארון חלק וספרים. חריפים
 אנשים רק לבגדים. הקיר, אורך לכל

 פותח סודי כפתור כי יודעים מאד מעטים
 מעבר נפער ואז זה, ארון בדופן מחיצה

הסמוך. לחדר סודי
 במועצת מולק של ממקורביו אחדים

ב חזרות עושה אותו ראו חיפה פועלי
 בארץ- הסודי הפתח דרך מהיר מעבר

הסמוך. החדר אל שבלישכתו. הבגדים
 לידי הדברים פעם יגיעו אומנם אם

 את להראות יבקשו חיפה שפועלי כך
של למזכיר־מועצת־הפועלים נהת־זרועם

הפ להם תצפה ללישכתו. ויתפרצו הם,
 נוסח הקיר. דרך מולק ייעלם לפתע תעה.

 אוויר יפגשו והם בארץ־הפלאות- עליסה
שקוף.

 רוזערנת חדשה חזית
 האיוגון שר ההסנוה

 נוסטין: רשיחדזו
 חנויוח־החקריסים

 מוצפות נא׳חבה
ופלאקאט׳ס תקליטים

יס־ הפאתח אירגוני כי שחיטב י **
 גינד ובפיצוץ בחטיפות־מטוסים תפקו
 החדיש הנשק מרה. טעות טעה לי־תעופה׳

 חנויות־ והפלאקאט. התקליט הם שלהם
המקו אלו בעיקר באירופה, התקליטים

בתקלי משופעות השמאל, לאירגוני רבות
 ה־ אירגוגי של להקות־הזמר של טים

 אספן משלו. להקה אירגון, לכל פאתח.
סכו להקציב יצטרך פוליטיות נטיות בעל
התקליט), גרמניים מרקים 22( נכבדים מים
 להקות־הבידזר של מלא בייצוג ירצה אם

הפלסטיניות.
 התקליטים עטיפות נראות ראשון ממבט
ממילחמת־השיחרור• הצ׳יזבאטרון כתקליטי

 הולכים לוחמים של תצלום העטיפה, על
 לגידרות־התיל מעבר משקיפים או בשדות,

בתו הרבים, התקליטים כפרי־מולדתם. אל
מר לסידרה מצטרפים פלאקאטים, ספת

 כפר־קאסס), (כמו וסרטים ספרים של שימה
 ה־ אירגוני וביוזמת במימון לאור שהוצאו
פאתח.
 כיום להציג ישראל יכולה אלה כל מול

 מייק או ואביבה שוקי תקליטי רק באירופה
מוצ השונות בחנויות כי פלא, מה בראנט.

 שירי או צ׳ילה פורטוגל, תקליטי ליד אים
הפאתח? תקליטי את גם תיאודורקיס, מיקים
התק מציעים ערבית, מבין שאינו למי
 שפות לכמה השירים תרגומי את ליטים

 מצוטטים תקליטים כמה על אירופאיות.
 המשורר דרוויש, מחמוד של שיריו גם

 ניתן מישראל. שהיגר הפלסטיני הלאומי
 בני־ מיליוני אולם — כקוריוז להם להאזין

ומתרש להם, מקשיבים כולו בעולם אדם
מים.

 שירי 15 תרגום כדוגמה, להלן,
המופי ושירי-לוחמים, ״פולקלור״

 לאחרונה שיצא תקליט על עים
:כצרפת

אל־עאסיפה
 / עוד! תבכו אל / בנשק, האוחזים

 / תיפול, אם / מילחמתו. על מגן אלוהים
 על־מנת / החירות. תפרח / קיברד על

 / מחדש, ותחיה תקום / שלנו שפלסטין
 מא־ עאסיפה, / שרים: אנו קוראים, אנו

סיפה!
 עא־ גדול! אלוהים מאסיפת! מאסיפה!

/ובטוב ברע / בליבותינו הישארי !סיפה ! 
 !עאסיפה / :שרים אנו קוראים, אנו

!עאסיפה
 כן, / הכבוד. בנתיב אותנו מובילה את
 נלך כולנו / בליבותינו. תמיד יבער שמך
 אחר נלך כולנו / המנצח, אל־פאתח, אחר

 לנו להשיב החייב המשתוקק, / אד־פאתח,
האושר. את

 / השרופה, האדמה תפרח כאשר כולנו,
כו / המנצח, אל־פאתח, אחר נלד כולנו

ה המשתוקק, / אל־פאתח אחר נלד לנו
 כשהאדמה / האושר. את לנו להשיב חייב

תפרח... תפרח, החרוכה
וב ברע / בליבותינו הישארי !מאסיפה

/ טוב  מאסיפה! / :שרים אנו קוראים, אנו !
!מאסיפה

+ הככוד נתיב
ני / שהשפילוני. הכבלים את ניפצתי

 הצליח לא שמעולם זה / תלייני׳ את צחתי
לרמסני.

 והמראתי / כילאי חומות את ניפצתי
 תחת / שירי רעם כאשר כלהבה, כסופה,

המהפיכה. דגל
/ שפתי, על בילבד ׳שמך האל־פאתח, בן

 את לפני הפותחת שבפירצה הצבא רק
 המהפי- את שחישל זה הוא / דרך־השיבה

 דרך- את שכבש זה הוא / עמי. בתוך כה
השיבה.

¥1 * * הפרטיזנים זכות
 הכבול הנודד, בעמי מאמין אני אחי,

בנחושתיים.
 יאחזו אחד שיום על־מנת בנ-שק אחזתי
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