
בע׳־מ ונופש ארוח
 645404/3 טל. ,22 הרצל רוזי - חיפה

 82277 טל. ,126 הנשיא שד׳
 612567 טל. ,113 אלנני רח׳ - אניב חל

 248306 טל. ),4 (ריינם דיזנגוף נכר
 288665 טל. אתרים, ככר

 224624 טל. ,8 שמאי ,רח - ירושלים
 22947 טל. ,4 הרצל רח׳ - נתניה

73308 טל. ,31 הרצל רח׳ - שנע באר

נופש שרוחי
 ,28 גורדון - תל־אביב

 ביממה! שעות 24( 222042 טל׳
 450359 טל׳ ,140 אבן־גבירול

 731773 טל׳ ,56 ביאליק - רמת־גן
 228258 טל׳ ,23 ג׳ורג׳ המלך - ירושלים
 37 רוטשילד ״גל־גסן׳׳ - ראשל״צ

 941526 טל׳ חיים> סג׳0<
״ 23805 סל׳ ,9 רוגוזין - אשדוד

הכיל... רא עוד וזה
״מיראמר״ במלון

מכמורת בחוף

 מודעות קבלת
 העיתונים לפל

המערכת במחירי

ס
ם ו ס ר ־ ל פ א י ד י א

 תל־אביב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון
חופשית חניה
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 אנגלית ו/או עברית
 בלגד. שכועות 4 למשך

הירשמו: מובטחת! הצלחה
254826 טל. ,22 וייצנון רח׳ ונל־אביב,

צלילה קורסי
ים־סוף3ו בתד־־אב־ב
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 בלעדית הפצה

צקי מ טי ס

ה ■ ל ■■ חייך ה□ א
)47 מעמוד (המשך

הנגב, (בערבות !״נמחקת רית
).48 עמוד מוסינזון, מאת

תל־אביג ברחובות חסמבה
 זה אין סופר... הייתי ״אילו

בעיות. לפתור רק מתפקידך
לגלותן. אותן. לחשוף עליך

 עוד תכתוב אם עליהן. להצביע
רועי־צאן, על סיפורים מאה
ב־ מטפלות ועל רפתנים, ועל

 כולם־כולס וכיצד בתי־ילדים,
 וכולם טהורים, וכולם מסורים,

 הנך עבודתם, אלא בלבם אין
במא היא האמת זהו, משקר.

 עד עצמז, עם האדם של בק
 עצמו על פמק־דין חריצת כדי
 (דרך למוות.׳׳ ואם לחיים אס

מוסינזון, ייגאל מאת גבר,
).9 עמוד

 חבר-המשק על ננמרה. מלחמה ך•
ד,א לחייו לחזור היה מוטינזון ייגאל 1 (

 מוסיג־ לחבר־המשק אולם במשק. פורים
החלו חיי לכך. חשק שום היה לא זון

 לוהטים כה בצבעים תיאר אותם ציות,
 המטבעות ■משק לקול הנגב, בבערבות

 הסופר את משכו לא התיאטרון, בקופת
 יותר, פשוטים לאנשים נועדו הם הדגול.
 המשק. מן חופש שנתיים קיבל הוא
 קרה אותן, לנצל שהספיק לפני עוד אולם

 פיר־ מוסינזון הגמל. גב את ששבר משהו
 מפא״י, של שבועון־הנפל באשמורת, סם

 היה שלא ימיו, כחציר אנוש בשם סיפור
 עתה שזה גבר, דרך הספר מתוך פרק אלא
 ישקיה מעשה ■תיאר הוא אותו. כותב החל

 שהוסווה רצח של מקרה כנען, לדבריו
כתאונה.

שאנ כשם ההתרגשות. געשה במשק
 תוש־ החטיבה כי לכך התנגדו גבעתי שי
 התנגדו כן פחדן, שהיה אדם בפי סץ

 אדם בפי יושמץ קיבוצם כי המשק חברי
 דרשה המזכירות חלוץ-לדוגמה. היה שלא

 אשר הספר את יפרסם שלא ממוסינזון
הסיפור. נלקח ממנו

מאו בשמחה. המשק את נטש מזסינזון
 כקרבן הפרידה את לתאר ניסה יותר חר

 הוא סיפר נשגב. עקרון למען מעציב
 של עניין היה ״זה :הזה העולם לכתב

 של מישהק כאן שי׳ש הבינותי עקרון.
 יוונית.״ בטרגדיה כמו גורל,

 לקנות החליט היוונית הטרגדיה גיבור
ולש (השניה) לאשמו לעצמו, פרטי משק

 בהלוואה השיג הכסף את ילדיו. לושת
 אהרון ד״ד של האישית לפרוטקציה הודות

 היה החוב אולם בל׳׳ל. מנהל המנוח, ברט
 כסף. להרוויח יצא מוסינזון ייגאל גדול.

 ■שנש־ המלאכה את למד הבזק במהירות
ספ של המוני ייצור לו: אופיינית ארד,
לסוהר. העוברת כסחורה רות,

 שיל הראשון הספר הופיע 1950 במרס
 סוד ״חבורת של התיבות ראשי חסמבה,
 ייצר ישנים ■שבע תוך בהחלט״. מוחלט

ששמותי הסמבה, של ספרים 14 מוסינזון
 או הסמבה, (א) :טיבם על מעידים הם

 חסמבה (ב) בהחלט, מוחלט סוד חבורת
 המד ושודדי חסמבח (ג) האסורים, בבית
 המלך של הזהב ואוצר הסמבה (ד) סיס,

 (ו) ההפקר, וילדי חסמבה (ה) הורדוס,
 באיזור חסמבה (ז) הגדול, והסוד חסמבה

 הערבי, הלגיון בשבי הסמבה (ח) המסוכן,
 הסמבה (י) טורקלין, במערות הסמבה (ט)

ב חסמבה (יא) בחיל־האוויר, והמרגלים
 הסמבה (יב) והקיקלופיס, פלורנט ציפורני

 חסמבה (ע) השחורה, במסיבה והאלמוני
 רחוב בקרבות הסמבה (יד) הגבול, במארבי

הסמ הוא להופיע העומד ,15 מספר בעזה.
ניו־יורק. במסתרי בה

לק מעטים מבוגרים טרחו המזל, לרוע
 חדש דור הולעט בהם הספרים, את רוא

 ועדה זאת עשתה כאשר במדינה. ■שלם
 שישבה והתרבות. החינוך משדד מטעם

 לכלול החליטה הילדים, ספרות מדוכת על
 השחורה ברשימה חסמבה ספרי כל את
הבלתי־רצויים. הספרים של

השו הסוג מן סתם, קיטש אינו הסמבה
 לספ־ יותר קרוב הוא רבות. בארצות פע

 ילדי פאשיסטיות. בארצות דות־הילדים
 מומחים, חבלנים הם ,10 או 8 בני הסמבה,
 הורגי למינהו, לנשק מומחים מרגלים,

 ירון מנהל האחרון בספר רעים. ערבים
 אל־נאצר, עבד עם טלפונית שיחה הקטן
 ״צחוק בעל ושחצני, מטומטם יידו שהוא
 אל־נאצר, לעבד ירון אומר ועצבני״. פרוע
 בעזה, הצבאי המושל לבית שתדר אחרי

המו של בגבו אקדח תקעה תמר וחברתו
 מזהיר ואני ישראלי. נער ״מדבר : של

בדרכם תלך שלא נאצר, עבדול אותך

ם ל עו ה ה 2079 הז


