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השילטון את מייד להחליף וקורא ישראל במדינת־ החמור המוסרי

 דגש הרגיש ,,יהוד נד
 זדב סרגי, אז זיינה
 שקוה יוגה רגיש דתיות

 בעצמו השטן בניירות.
הזאת הסצנה את ביים

 נקודס־מיבחן מהי
 אם ישואד. למזיזת

 את יבלע בישראל העם
 דמי אנחנו הנה,1 הסבת

השמדת עם השדמה

 באיש הארץ את דעזוב
 השירות הוא שמאד,

 שוון. דאויק נתב הכי
 ושהחסוה רוצה היה הוא

הארץ את תעזוב הנאת
ה ו י ״ א ת ר י ד ״ ש ש ״

 הנה שתשייטזן ברגע
 מאבר שהוא ירגיש

 רז שיו דא שליטה,
 צריו ודנן, מעצורים.

הסוו ער איתם דשחק

 שדי ׳הקיום שד הנועם
 נגד במאבק דק הוא

 ו ומחו שוון שד המגמה
 אנשו שעו״ן תישנה,
השירטוו את להניד

 גזלוברג לאה
אומות

 להסחיו מה שכשאין
 לגדות. אין!מה

בשום!מבתו בגין

 העוסק מחזאי, הוא סובול יהושע
 מהעבר מעלה הוא ישראל. עם בתולדות

 בדיברי אי״שם שנבלעו נשכחות, דמויות
 היסודיים בבתי״הספר שלמדנו הימים

 של זו כמו נשכחות דמויות והתיכוניים.
 הישוב מתולדות דמויות גורדו!, א״ד
 שעליהם ביתנייה, קבוצת חברי כמו
 מחזה — העשרים״ ״ליל מחזהו את כתב

עימנו. חיים עדיין שחלקם גיבורים על
 המאה לסוף אותנו לוקח הוא כעת

ה בווינה חזו המאה ותחילת שעברה,
אל אותנו מחזיר הוא והחוגגת. עליזה

 מנסה הוא הציונות. של הראשונים ימיה
 הציונות שוללי בין בוויכוח אותנו לשתף

 דמותו באמצעות זאת וכל ומחייביה,
 במחלוקת שנוייה דמות ויינינגר, אוטו של
 להתאבד שבחר ,23 בן יהודי צעיר של

 הספיק 23 גיל עד בטהובן. של בחדרו
 ואופי״, ״מין בשם ספר לכתוב ויינינגר

 על שלו התיאוריה את מעלה הוא ובו
 הספר ואופיו. האדם של מינו בין הקשר

 רוחות סערת ועורר גלים היכה הזה
ומחלוקות.

אוהבת אינה היהודית ההיסטוריה

 שהמיר מי ויינינגר, אוטו של דמותו את
 והיהדות הציונות כי וטען לנצרות דתו

ביחד. הולכים אינם
 בשם מחזה סובול יהושע כתב כעת

 קטעים פסלה הצנזורה יהודי״. ״נפש
 שנפסלו הקטעים אותו. ועיפבה מהמחזה

 קטעים דווקא הם הצנזורה על־ירי
מש נושאים ובטכס, בעירום העוסקים

 אך מהצנזורה, מתנער סובול ניים.
 לה. נשמע החוק, את המכבד כאזרח

 בקטעים לחזות השבוע תוזמן הצנזורה
ייצא תאשר, לא אם המחזה. מתוך

ממושך. למאבק חיפה תיאטרון
 מאבקים. של איש הוא סובול יהושע

 ריעותיו את להסתיר ניסה לא מעולם
 בדירתו שמאלה. הנוטות הפוליטיות,

 של השקטים מרחובותיה שבאחד היפה,
 מסביב יושבים אנחנו הקטנה, תל-אביב
 עדנה, של בחברתה הזכוכית, לשולחן
ותל תפאורות מתכננת שהיא אשתו,
 הילדים, שני ישנים הסמוך בחדר בושות.

 מעורה סובול מישפחת .12ו- 10 בני
 נרמה, כך עדנה, הפוליטיים. בחיים היטב

לעזוב רוצה היא סבלנותה. את איבדה
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