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 חבל אופיו... את לרצוח כדי שופץ דות
הדברים. פני חם שכאלה

ירושלים חל!ק, וכלפור הרצל

ה נשות ס ד ת11ד.עלי ה
בחב קריית״ארבע נשות הרפתקת

 על חטא חוטפת בבחינת היא רון
פשע.

גי גוש־אמונים אנשי שעושים השימוש
 הדמה בבניין ובילדים, בנשים החיל בורי

ונו חברון. בתושבי התגרות הוא בחברון,
ארי החקלאות, שר של בקשתו ללב געת

 — מישפחות איחוד לאפשר שרון, אל
שבבנ אימהותיהם אל ילדים עוד לשלוח

 שירביצו כדי מלמדים, כמה ואיתם יין,
תורה. בהם

 מסוגלת הממשלה האם ברור, לא עדיין
ביכול והאם העליזות, הנשים את לפנות

ההרפת את לסיים כדי כוח להפעיל תה
 היא אם — תחליט שהממשלה ועד קה.

 חיילי יוסיפו — להחליט מסוגלת בכלל
 להתאמן תחת הנשים, על לשמור צה׳׳ל

חיו בתפקידים אחרים חיילים ולהחליף
יותר. ניים

 מאכיפת והימנעותה הממשלה התקפלות
 הדיונים באזרחות. טוב שיעור הם החוק

 ופרשת בראשיתם רק הם האוטונומיה על
 לכן סיום. לכלל הגיעה לא עדיין הדסה

פר של בשרשרת כחוליה לראותה יש
 של כוונותיה על המעידות אומללות, שות

בשטחים. הממשלה
 לא בהקדם, תפוננד, לא הדסה נשות אם
ער בקרב המתונים של חששותיהם יפוגו

 את בלעו לא עדיין אלה השטחים. ביי
ל שמסביב הגבעות אחת שעל העובדה,

 (קריית־אר- חדשה שכונה ניבנתה עירם
 חטא להוסיף כדי הדסה פרשת ובאה בע),

פשע. על
אילו! קיבוץ הרפזי, שמואל

•  •  •
קין אות

משוחרר, אסיר של סבלותיו על
 חזרתו חרף אותו רודף שעברו

למוטב.
ל נדונתי עבירה, עברתי 1971 בשנת

 מובן ושוחררתי. אותו ריציתי מאסר,
ל הייתי וחייב עבודה, מקום שהפסדתי

 עבודה מקום שבכל אלא מההתחלה. התחיל
 ולחת- לקבלתי כחייץ זו הרשעה עומדת

קדמותי.
 ודיני־מיסים, הנהלת־חשבונות למדתי

 להיות ממני מונעת זו הרשעה אולם
יועץ־מם.
 בעבורה ושילמתי עבירה עברתי נכון:

 ולשלם לשלם אני חייב האם אך והותר. די
 השופט לי פסק האם ז חיי ימי כל בעבורה

 דומה זה אין האם ז עד לעולמי עונש
 או יד כשקוטעים בסעודיה, השורר למצב

״גנב״? המילה את המצח על מקעקעים
 הליכה של שנים שבע מספיקות לא האם
 אזרחות- של שנים שבע הישר, בדרך
 על קפדנית שמירה של שנים שבע טובה,
 לכפר כדי אלה, מספיקות לא האם החוק,

וחד־פעמית? מיקרית טעות על
 חנינה על מדברים שבהם אלה, בימים
 לידיכם היוזמה את תקחו אולי כללית,
ה ההרשעה לביטול הצעת־חוק ותגישו

 עבירה כל ביצע שלא מי של ראשונה
 שנים שבע במשך שהוא, סוג מכל אחרת,

הראשונה? הרשעתו מיום
 ימצאו והרחמים שהצדק כדי פעלו אנא,

 אנא, שלנו. הענישה בחוק מקומם את
 מי על הרובצת הזו, הקללה את הסירו
 השתקם למוטב, חזר התחרט, פעם, שסרה

והנורמלית. הישרה לדרך לחזור ומעוניין
תל-אביב מזרחי, יוסף

• • •

ש על התורן רא
 מעבר על צלאל משה חובל-שני

 סואס בתעלת ״אשדוד״ ה וני הא
״,הדגל הונף (״האם  ״העולם !

).2176 הזה״
שמ דיוקים, אי כמה לציין לי יורשה

 מידע של מוחלט בהעדר כנראה, קורם,
הכתבה. כותב בידי מהימן

 בתעלה המעבר לרגל התעודות #
ר לצוות חולקו ח א בתעלת המעבר ל

1ודו1ה האוסטרי הצייר של מינשד
 דגדי־בד הבילה המערכת כדואר שהגיעה החבילה

 צייר כידי חתום מינשר, מצורף היה שאליו מקופל,
 כן הצייר הונדרוואסר. פריידגסרייך עולמי, שם כעל

 בעל אדם הוא נוצרי, ואכיו יהודיה שאמו ,48־ה
החלו לפי להגדירם ניתן שלא עמוקים, דתיים רגשות

 אחרת או זו כנסיה על נימנה לא הוא המקובלת. קה
כלשהי. דתית כקהילה חכר ואינו

 וארט־נוכו, סוריאליזם של מעורב כסיגנון ציוריו,
 גלרית כפניו ופתחו האמנות כעולם פירסום לו היקנו

 כשלוש לפני ציוריו של תערוכה הציג כארץ יוקרתיות.
שנים.

:איגרתו תירגום להלן
 העם בין ההסכם והשגת השלום עשיית סמל הוא הדגל

 הערבי• והעם היהודי
 הממושכת. לאיבה הקץ הושם

 אחת. ארץ המייצג בדגל, עצמם את מזהים העמים שני
 הארץ, מן והסבל הגלות המילחמות, יתמו זה דגל תחת
חרב. גוי אל גוי עוד ישא ולא

 שחצו והבלתי-יציבים, הלא־טיבעיים המופשטים, הגבולות
 ויחלפו משמעותם את יאבדו היהודי, לעם הערבי העם בין
היו. בלא העולם מן

 טריטוריאלים, בגבולות מוגדר חבל״ארץ מייצג אינו הדגל
 השמיים. העמים של המחודשת אמונתם את מייצג הוא

 במיזרח־ ושיתוף־פעולה הדדית הבנה של חדש עידן מסמל הדגל
המובטחת. הארץ של דגלה זהו — התיכון

 בישראל. להתנוסס יכול הוא
בפלסטין. להתנופף יכול הוא

הדנדרוואסר ד״ר
— ציון בשם

הונדרוואסר* של הדגל
מוחמד ובשם —

 במזרח־התיבון. נישא להיות יבול הוא
 כולה תבל — ובאפריקה באסיה אל־על מורם להיות יבול הוא

בו• תיצפה

 למילחמות• והקץ השלום סמל לבן, הדגל צבע
 היהודי. העולם את מייצג בחול מגן־דויד

 החיים מקור המים, ושל השמיים של ציבעם הוא הכחול
 וגאונו. האדם חזון צבע — חקר ולא שיעור להם שאין

 האיסלם. של סימלו הוא הירוק הסהר
 על חלום המסמל הצומח, ממלכת של ציבעה הוא הירוק

 ודבש• חלב זבת וכרי״מירעה, חורשים משופעת רחבת־ידיים, ארץ
מוחמד. של סימלו — והנבואה התיקווה סמל הוא הירוק

 העמים שני של ואחדותם בדגל, ביטוי האמונות לשתי
המשותף. הגורל בלהט מתחשלת

 של אמונותיהן את שיקרבו והסובלנות, הטוב הרצון דגל זהו
 העמים. שני של החיים אורח ואת הקהילות שתי

 גבול אין הנפשית ולחשיבותו הפיוס, מיצעד את מסמל הדגל
 גדול. לאור מחשיכה ביציאה כמוהו — שיעור ואין

 שמנגד. באופק כמוהו אינסופי, הוא הירוק הערבי הסהר
 אבן״חן אחז באילו בחול, מגן־דויד בזרועותיו חובק הוא

מפז. יקרה
 להגנה וסמל אות — היהודי הכוכב על מגן הערבי הסהר

הדדית. ולהפרייה משותפת
 שבין ההיסטורים היחסים את מושלמת בצורה ממחיש הדגל

 להביע. מסוגלות שמילים מכפי יותר העמים, שני
 גבולות של קדושתם על רעהו ביד איש של וטבח מילחמה

ורעות־רוח. הבל הם
 מחוצה או והעתיד, ההווה גבולות בתוככי השמיים, העמים

 המשותפת. מולדתם של כסמל בדגל יכירו להם,
 מכל יותר חזקים בעבר, עמוק נטועים הדגל שורשי

 מוחמד ובשם ציון בשם מעוגנים וחילוקי־הדעות, הסיכסוכים
 אבינו• באברהם ראשונים, בימים ומקורם

המובטחת. הארץ של דגלה — האחדות דגל זהו

לבן. רקע ירוק, סהר כחול, מגן־דויד *

 ח־ טרם ול^־באילת, חיפה, בנמל סואם,
הפלגה.

 הנפת מחייב אינו הבינלאומי החוק !•
 ?138( הים מסורת כלשהם. דגלים

£ ב אוניה בהיות כי קובעת, )11.3110110
 כלשהי, מדינה של הטריטוריאליים מימיה

 האו־ שייכת שאליו צי-הסוחר דגל יונף
0( הגף על ניה 3 # 1 תו מאחרי \ג),1110
 צי־הסוחר דגל יונף במקביל האיתות. רן

 של הימני בצידו המארחת המדינה של
 שנקשרה לאחר הקדמיים. התרנים אחד

 להעביר עליה בנמל, הרציף, אל האוניה
 מוט אל הגף מן שלה צי-הסוחר דגל את

נק לא ואשדוד מאחר בירכתיים. הדגל,
הונ מצרית, בטריטוריה רציף לשום שרה

 והמצרי, הישראלי הסוחר, ציי דגלי פו
 בהתאם, הקדמי, והתורן האיתות תורן על

הטריטוריא למים האוניה סניסת מרגע
במע אשרפי, איי ליד מצריים, של ליים

לעזי ועד סואס, מפרץ בדרום ג׳ובל, בר
 האור שעות כל במשך פורט־סעיד, בת

 זו עובדה הדגלים). כל מוצנעים (בלילה
בכתבה. המופיע בתצלום בברור נראית

לי להמתנת העוגן השלכת עם מיד !•
הסי אורות כל הודלקו סואס בנמל לה

ש האיתות אורות קבוצת כמקובל. פון,
 את תאמה לא לתעלה ההגעה לפני הוכנה

 קיבלה הנמל ומינהלת החדשות, התקנות
 אנו שאין העובדה לאור בהבנה, זאת

 קרוובת. לעיתים סואם בתעלת עוברים
 כולה מוארת האוניה היתר, לזאת פרט

 לראות בבירור היה ניתן החוף ומן כחוק,
את חנושאת המוארת, האוניה ארובת את

ציס. של סימלה
 אחד אלא טבח, אינו הרוש משה מר >•

הט מן הרצון שביעות וחוסר המלצרים,
ל הן משותף היה לקומדיה, שהפך כס,

 של ראשונה הנפה לרב־חובל. והן קצינים
 מאז ישראלית אוניה סיפון על מצרי דגל

 לנו, נדמה כך לה, מגיע גלים בת תקרית
 מר על־ידי שהופגן מכפי יותר רציני יחס

ושותפיו. הדוש
 וסוכן המצריים המימשל אנשי כל #

בהתרג באוניה נתקבלו בכללם האוניה
 בחיוך קיבלם הרב־חובל ובשימחה. שות
 מאוד, נעימה היתר. בתאו והאווירה רחב

 קצר ברבה נאום נשא האוניה סוכן כאשר
חמוצות״. ״פנים שום היו לא באנגלית.

שהי סיפון כקצין תפקידי במיסגרת •1
 המעבר במשך רבות שעות הגשר על תי

 לרב- צמוד״ ״בקבוק ראיתי לא בתעלה.
 בפיקודיו ״נזיפות כל שמעתי ולא חובל

 גשר על מצב־הרוח — להפך ובאורחיו״.
המצ והנתב להפליא, מרומם היה הפיקוד

בי החליפו הצוות ואנשי העיתונאים רי,
ובדיחות. סיפורים ניהם
 ה־ להפניית צים, מנכ״ל אל הפניה #

 על- נעשתה לאשדוד תחת לחיפה אוניה
 הימאים באיגוד הסיפון חטיבת מזכיר ידי

ובעי באישורו זבק, פולי מר הדירוגים,
הרב־חובל. של דודו

ה חובל־שני ש ל, מ א ל  אשדוד, א/מ צ
חתימות. 20 ועוד

 האוניה על מהעולים חלק לפחות #
באילת. התעודות את קיבל

הנ מחייב אינו הבינלאומי החוק •
 בדגל להסתפק ואפשר הלאום, דגל פת

 דגל את להניף מקובל אולם הסוחר, חצי
 למיס או זר לנמל נכנסים כאשר הלאום

 ובוודאי זרה. מדינה של טריטור״אליים
 היסטורית בהפלגה לנהוג צריך היה שכך
אשדוד. של זו כמו

 את מכחישים אינם המיכתב כותבי •
 האוניה, תאורת לגבי הזה העולם טענת
 כך טכניות. בבעיות אותה מסבירים אלא

 בטוח הדב־חובל היה כאשר אחרת, או
האוניה. פנסי כל הודלקו בעצמו,

 מצויות .והבקבוק הרב־חובל לגבי +
 כמה של גם ביניהן עדויות, כמה במערכת

 יחסו לגבי גם המיכתב. על מהחותמים
ש עיתונאים אלה אם בין ״הזרים״, אל

ההיס המסע את וליוו תפקידם את מילאו
מצ מימשל פקידי אלה אס ובין טורי
 את הסותרות עדויות במערכת יש ריים,

במכיתב. שנאמר מה
•  הרוש, משה של הדגל הנפת לגבי י
 כלל מכחישים המיכתב כותבי שאין הרי

 כי חושבת שהמערכת בעוד זו. תקרית
 לאור במייוחד כראוי, נהג הרוש משה

 שחותמי הרי הרב־חובל, של התנהגותו
התנהגותו. את מגנים המיכתב

 אשדוד סיפון על היה לא זבק פולי •
 הסיפון, חטיבת כמזכיר תפקידו במיסגרת

 השורה מן כימאי טרמפיסט, כימ$י אלא
 אברהם צים, מנכ״ל אל התקשר גס הוא

 מאשדוד היעד נמל את והעביר ■ רותם,
בכתבה. שנאמר כפי לחיפה,

בו2180 הזה העולם


