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 הערב?״ לאן — עברי ״נוער הפותרת תחת בתכת־ענק פירפם
 הצעיר הדור כני בקרב שהתחוללה התפנית את איכחנה הכתבה

 לדור כניגוד מקודש, לפולחן אצלם הפד שהבילוי כישראל׳
 המדינית הסקירה במדור הלאומית. בעשייה שטרח הקודם,
 בחירת מאחורי הנסתרת ״הקנוניה הכותרת תחת כתבה פורסמה

 הכין־ הפוליטיים המהלכים את פיענחה הכתבה חושי״. אמא
 מאיר גולדה הגב׳ של לבחירתה להביא שנועדו מיפלגתיים,

לכסוף. נכשלו אלה מהלכים תל־אביב. עיריית בראש
 חושי אבא אנשי של השחיתות קנוניות בחשיפת נוסף פרק

 הכותרת תחת נאדל, ברוד הכתב כידי פורסם חיפה בעיריית
פירטה הכתבה טישטשה״. הוועדה מעל, פרייליד פקד, ״חושי

 בעיריית ומסי־עקיפין לרשיונות המחלקה ראש של מעלליו את
 סיקר, קינן, עמום באירופה, השבועון של המשוטט כתבו חיפה.
 במושבת הנעשה את פאריס!״ עליף, ״ישראלים הכותרת תחת

 בווארשה״ ״ישראלי הכותרת תחת האורות. כעיר הישראלים
 בבירת שנערף הדמוקראטי, הנוער פסטיבל על רבינו, דויד דיווח

פולין.
 עברי ״נוער לכתבת־השער מצולמת המחשה :הגיליון בשער

הערב?״ לאן —

 עזה רצועת דיו רנ■0ק מארב ^ המרוקאי הקשו ט־ימת
,ושות זו 1111 שד !המהתלה * בזית־ ה״טדי *

העם
ב ר ע מ ל ה דו ג ^ ה

ב השמי, המרחב של המערבי" "בקצה
 את הצפונית אפריקה נושקת שם מקום

 ארץ שוכנת האטלנטי, האוקיאנוס גלי
 ששמה הגדול״, ״המערב אל־אקסה, מע׳רב
מרו לה הקוראים האירופים, בפי שובש

התר מבירות אחת היתה עברו בימים קו.
ש אימפריה של מרכזה העולמית, בות

 לצפון ועד מצריים מגבולות השתרעה
 החודש *. ומדע שירה של מישכן ספרד,

 של תשומת־לבם את מרוקו ריכזה שוב
ישראל. ושל המרחב של העולם,

ה מדוכא, עם של מילחמת־השיחרור
 אנושית עלילה תמיד היא לחרות, שואף

אי מרוקו של מילחמת־השיחרור מפוארת.
 סיפורי־הזוועה אף על זה. מכלל יוצאת נה

 פעם העולם של לבו הזר, הכובש של
 ובאקדוחים ברובים שיצאו ההמונים למען

 שבטיהם למען והטנקים, המיקלעים נגד
 אוייב נגד סוסיהם על שיצאו המפגרים
ובמטוסים. בתותחים המצוייד

 מהולים רגשות המשעבד. שד לצידו־
ה האזרח של בלבו זה בצד זה לחמו

 בעלילה כצופה רק היה לא הוא ישראלי.
 מרוקו על הקרב תוצאות זרה. אך יפה

דר בשתי לפחות עליו להשפיע עתידות
ה למחנה תצטרף משוחררת מרוקו כים.

 ישראל, יריבת הערבית, הלאומית תנועה
 סכנה לקום עלולה משוחררת ובמרוקו

המקומיים. ליהודים גדולה
 גם התופעות ששתי הוא הטרגי הצד

 מילחמת־השיח־ להימנע. יכולות היו יחד
 הזדמנות לשמש יכלה מרוקו של י רור

 במילחמה שנולדה מדינה לישראל, מזהירה
 היא אין שאכן להוכיח אירופי, כובש נגד

 מן חלק אלא השוקעת, אירופה של סניף
 מעטות ז׳סטות המתעורר. השמי העולם

ה ללב בהדרגה להחדיר יכלו יפות אך
 ההכרה, את והעיראקים המצרים מרוקאים,

 לכל אוטומאטית אוייבת אינה ישראל כי
ערבית. שאיפה

הזדמ לנצל ידעה לא ממשלת־ישראל
 מידי חולפים יתרונות לקנות כדי זו, נות

 בשורת בגלוי עצמה והעמידה צרפת,
 כינה ישראל קול המרוקאית. החרות אויבי
 מרוקו של המרד נושאי את המיקרים ברוב
ה בזירה טירוריסטים״. ״כנופיית בשם

 של כבת־בריתו ישראל הופיעה עולמית
 העצמאית, מרוקו תקום כאשר המשעבד.

 של אוייביה למחנה נוספת מדינה תצטרף
ישראל.

מנפח אנשי
□ של ומגורנו אד

 מיד- הג׳יפ כשיצא בערב 9 היתה השעה
ווכטל. (״שולק״) שלום בידי נהוג מרדכי,

 לטח־ האירופים קראו עברו בימים *
 פי על מאורים״, או ״מורים״ בשם קאים
או מאוריטניה. מרוקו, של הקדום השם
 מרוקאי, היה שיקספיר, של גיבורו הלו,

 את עשה ״הכושי בטעות שתורגם והפסוק
 צריך היה ללכת^, יכול הכושי שלו,

 המרוקאי שלו, את עשה ״המרוקאי להיות
ללכת״. יכול

*

 חבר פרבר, (״מונדק״) משה ישב לידו
 יפ׳הג סטן. תודמקלע כשבידו משק, אותו
 800כ־ הנמצא גשר־ביילי את ברעש עבר
מארז. מטר 700ד מיד-מרדכי מטר

ל סיפר רגע באותו התרחש אשר את
ש לעיתונאים, פרבר מונדק היום מחרת

 ארז: ליד לעבודתו שהוחזר לפני חקרוהו
ל והתקרבנו הגשר את שעברנו ״לאחר
 מן לפתע, עלינו ניתך הכביש, עיקול

 וכן אוטומאטי, מנשק יריות מטר המארב,
 לנסוע, המשיך שולק רימוני־יד. הושלכו
 מיד השתטחתי ואני היריות, .מטר למרות

באש. לענות והתחלתי
לי הוסיפו ולא התוקפים השתתקו ״אז
 כדורים נקוב היה כבר ווכטל אך רות.

המ הוא זאת בכל רסיסים. היו ובגופו
 ושאל מטר 200כ־ עוד בג׳יפ, לנהוג שיך
 ושאלתי שלא, לו עניתי ד׳ ,הנפגעת :אותי
שולק.״ ענד, ,לא!׳ נפגע. הוא אם אותו

 לא שווכטל נראה ״ 1 נפגעתי ״לא
 הבקיע הראשון הכדור שנפצע. כלל הרגיש

 לחזהו. וחדר הקדמית השימשה זגוגית את
 את ופילח ימין מצד נכנס שני כדור

מס דקות ״כעבור משמאל. ויצא ריאותיו,
 ההגה, על השליטה את איבד הוא פר

ה כי ענה אירע, מה אותו וכששאלתי
כנראה. נוקבו צמיגים

יצא והתהפך, הכביש מן הג׳יפ ״כשירד
 עבר אל בריצה להתקדם והתחלנו נו

 אני בלבד. מטר 20 עברנו אך ארז. משק
 לפגר מתחיל ווכטל כי ראיתי נפגעתי, לא

 שאפסו ענה הוא הדבר. לפשר ושאלתי
 אנשים למקום הגיעו רגע באותו כוחותיו.

 מיד נלקחנו היריות. לשמע שיצאו מארז,
ליד־מרדכי.״

ב עדיין והיה למרפאה הוכנס ווכטל
 לאשתו, לקרוא הספיק הוא מלאה. הכרה

 הרופא לידו. והיתה אליו שבאה רגינה,
 דקות עשר כעבור אך עירוי־דם, לו נתן
.40דר בן ווכטל מת

 שולק של בנותיו שתי ההרוגים. נשק
 תשמענה עוד )5( ורחל )12( אירית ווכטל,

ש גאליציה בן אביהן, על רבים סיפורים
 ענף את וריכז גדר־הצפון, בבניית השתתף
לאחר אופייני: סיפור במשקו. הפלחה
 הקמת אחרי המצרים, עם הראשון הקרב

 עמדה מפקד אז ווכטל, ציווה המדינה,
 המצריים. ההרוגים נשק את לאסוף במשק,
 למחרת המשק בני הגנו זה נשק בעזרת

ביתם. על היום

בריטניה
ש גוש־ ת גגתב או א *וד11ה
 מניין התחיל, זה איך יודע אינו איש

 נמצא הוא פתאום לו. גרם ומה בא, זה
בוי*. הטדי זה היה בלונדון.

 לראשונה הבחינו השמרניים לונדון בני
ב משכו מוזר, לבוש שלבשו בצעירים
ש ההכרה גברה אט-אט אולם כתפיהם.

 יותר מטורפים. כמה של עניין זה אין
 ציבוריים במקומות הופיעו צעירים ויותר
 מעילים לובשים עניבות, ענובים כשהם

 מגדלים שעברה, המאה סוף של ומכנסיים
 כאילו מתנהגים מהתאם, ראשם שיער את

 אחרי אלגנטי, מטרקלין עתה זה יצאו
 גנדרן, מאהב אותו עם קלילה שיחה
 כהוד- להיסטוריה שנכנס מוולם, הנסיך

 בריטניה מלך השביעי, אדווארד מלכותו,
ויקטוריה. המלכה של ובנה הגדולה,

 לעבור העיתונים גם יכלו לא לבסוף,
ומלומדים פרשנים בשתיקה. העניין על

 של מהשם הסתם, מן נובע השם *
טדי־ המכונה האירופי, דובון־הצעצועיס

1:41.
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ח. מרלין הבלונדית, האמריקאית הקולנוע ומרלין נפלאה.״ ״היא :אמרה ג׳ינה מונ
חדש״. כל ׳אין המערב ״בחזה :היתה הזה בהעולם הכותרת נהדרת.״ ״היא : השיבה

933 הזה״ ״העולם
1.9.1955 : תאריך

 תיאוריות של תלי-תילים בנו התווכחו,
 תוכן חסר הבריטי ״לנוער מפולפלות.

 כבד־ ראש נענוע תוך אמרו בחיים,״
ב החלל את למלא מנסה ״הוא משקל.
 לו שיעזור תיקווה מתוך הזה, שיגעון
 והאפרורי.״ המשעמם ההווה אח לשכוח

 העצמות, ללשד עד בריטי היה הסיגנון
ה אולם עצמו. המנוח הנסיך כמו ממש

 כדור־ ארצות לרוב משותפת היתה תופעה
 ושוב ההווה, מן התייאש הנוער הארץ.

 האתמול אל ובורח המחר, את מחפש אינו
שער). כתבת :(ראה

כדורגל
ר דו כ א ה ל הו עגי

 המיגרש, על-פני תרו עיניים זוגות אלפי
 חלוצה גלזר, (״שייע״) יהושוע את חיפשו

 נראו במקומו תל־אביב. מכבי של המרכזי
גולד ויוסף מרימוביץ׳ יוסף ותיקים. שגי

 הער־ מלונדון מקרוב זה שחזרו שטיין,
 במישחקה קבוצתם את שוב חיזקו פלית,

 רבה בהצלחה וסייעו החדרתי המיגרש על
 בתוצאה חדרה הפועל על המכריע לנצחון

 הוב־ השערים תריסר חצי מבין שניים .0:6
מרימוניץ׳. ברגלי קעו

 פי עקשני אך במעט, קטן דומה, ניצחון
 פתח־תיקווה הפועל בין בקרב הושג כמה

 מרגלו בעיטות שתי תל־אביב. ובית״ר
 קבעו זליקוביץ׳ משל אחת צ׳יריק, של
 מאופוסת, מחצית לאחר 0:4 התוצאה את

 התל־ הקבוצה לאוהדי קשה אכזבה וגרמו
שלה. הלחימה ברוח הידועה אביבית

 האומלל פיה. על נתהפכה הקערה
ב שהתמודדו השחקנים 88 מבין ביותר
 ספק, ללא היה, הגביע, על האחרונה שבת

 בוו. חיים פתת־תיקווה, מכבי קבוצת שוער
 רבע־הגמר, בהפתעות הגדולה זאת היתד,

 פתח־תיקווה מכבי בין המשחק כשבתום
מאו התוצאה היתד, רמת־גן הפועל לבין
נוס דקות 30ב־ הוארך והמישחק פסת,
 עוד חסרה גביע. במישחקי כנהוג פות,
כש בהארכה, המישחק, לסיום אחת דקה

 השער, לעבר ימין מצד כדור הגיח לפתע
 לתוך הפתח־תיקוואי השוער על-ידי נהדף

 את הוריד זד, אומלל שער־עצמי שערו.
 והעלה הגביע, ממישחקי הפתח־תיקוואים

 יתמודדו בו לחצי־הגמר, הרמת־גנים את
פתח־תיקווה. הפועל עם

ה השבת מתחרי בין ביותר המאושר
 ושחקנה מאמנה פוקס, אלי היה אחרונה

 על הקערה את שהפכה חיפה, מכבי של
ה שבמישחקי ולאחר החיפאי, בדרבי פיה

 חיפה הפועל על־ידי קבוצתו נוצחה ליגה
 תוצאה באותה ליריבתה השבוע גמלה ,0:4

 בו לחצי־הגמר, עצמה והעלתה עצמה,
תל־אביב. מכבי — אם־המכבים עם תתמודד

אנשים
 פיר- שדבר לאחר :המתיחה תורת •

 סיוון, אריה של עטו פרי שיר סם
 מאמר מעין שהיה המעמד״, ״לאחדות בשם

 שלושה החליטו קצוץ־שורות, פוליטי
ו בו, להתל אחרים צעירים משוררים

 דבר, של הספרותי המוסף עורך אל שלחו
 ירחמיאלי מיכתב שטיינמן, אליעזר

 המיכתב, נוסח־ציפור־הנפש. תהילות מלא
 ודויד כר יוסי זך, נתן של פרי-עטם
ב האחרון השישי בעם נדפס אכידן,

גמורה. ברצינות דבר, של לספרות מוסף


