
 שניהם רק לבדו. זו במעמסה לשאת
אותה.״• להרים יכולים ביחד

 אש״ף וגם חוסיץ גם מרוגזים כרגע
 השורה את ש״קילקל מפני חסן, על

 אבל עצמו. דעת על ופעל הערבית״
 גמורה דבקות תוך זאת עשה הוא

 את התואמות ורבאט, פאס בהחלטות
ביותר. העמוקות השקפותיו

 הערבי העניין את שירת הוא
יחד. נם השלום ואת

במישור השלכה זה למיפגש ש ^ ,
 חסן שהמלך השלכה — לגמרי אחר
מאוד־מאוד. לה מודע עצמו

 התוצאה היא זו שהשלכה יתכן
 אכן ושלה המיפגש, של ביותר החשובה

היסטורית. חשיבות יש
 ליהודי־ נוגעת זו השלכה

ובעולם. בארץ מארוקו
 מילא המלך, עם שיחותינו בכל

 את לו הקדשנו מרכזי. תפקיד זה נושא
הזמן. עיקר

מעמדם את ארוכות למלך הסברנו
 הזיקה ואת בארץ, מארוקו יהודי של *

 רבים של וחסרת־ההגיון הרת־האסון
 על דעתי את נותן אני לליכוד. מהם

 שהייתי מאז רבות, שנים כבר זה נושא
 כיתה של מם־כף במילחמת־העצמאות

 להסביר ביקשתי כן ועל מארוקאית,
 החברתי הפסיכולוגי, הרקע את למלך

זו. זיקה של והפוליטי
 עצמו את חש 2ה־ חסן

 מארוקו, יהודי כל של כפטרון
 מצוי הוא שם. הם באשר

את כואב הוא בבעיותיהם, .
במצו חש הוא כאביהם, *

קותיהם.
השרי־ שושלת שכנצר מאמין הוא

 של וירידת־אמת פטרונית — פים
 והשילטון מימי־הביניים עוד היהודים

 אחריות עליו חלה — בספרד המוסלמי
האלה. היהודים לגורל היסטורית

 על לדעתנו אותנו שאל ושוב שוב
בשי זו. אחריות למימוש הדרכים ־

שונות. הצעות נדונו חותינו
 לאדמת פרם את בהזמינו

 מעשה חפן המלך עשה מארוקו,
 מארוקו. יהודי למען אדיר

 תוצאות לו שיהיו מעשה
מרחיקות־לכת.

 בישראל מארוקו יהודי שביל ף
כביר. מאורע השבוע אירע ^

 נשרו השפלה של שנים 38
 זקפו הראשונה ובפעם מהם,

בגאווה. קומתם את
והרי העלילות הסטראוטיפים, כל

 יהודי להשפלת שהביאו הקדומות, עות
 הופרכו ושעל, צעד כל על מארוקו
 באו שלא התברר לפתע השבוע.

 מארץ אלא האטלס", בהרי מ״מערות
 כפרים רק לא בה שיש ארץ תרבותית,

 ערים גם אלא דלות, ושכונות עניים 3■
 תרבותית ושיכבת־עילית מפותחות,
 יכולה היתה ארץ שכל ומשכילה
 ברחו לא שהם התברר בה. להתפאר
רודפת־ מארץ מוכי־גורל כפליטים

אידיא בהתנדבות באו אלא יהודיה,
יחסי־ שררו שבה מארץ ליסטית,

 של מחסותו נהנו ושבה טובים, שכנות
בית־המלוכה.
 את הבעתי המלך עם בשיחותיי

 מארוקו יהודי מבין שרבים דעתי ^
 והלאומנות הליכוד לזרועות נדחפו

מנת־ שהיתה ההשפלה בגלל הקיצונית
 לתנועת־העבודה שינאה ומתוך חלקם,
הלאו סיבלם. בימי בשילטון שהיתה

 תיסכול לרגשות פורקן משמשת מנות
מא־ ויהודי יום שיבוא ניבאתי וזעם.
 ואת עצמם את מחדש יגלו רוקו

 רגליהם על יקומו המפוארת, מורשתם
 עם ההיסטוריים בקשריהם ויתגאו

הערבית. התרבות
 מיליון חצי דווקא ימלאו אז
 תפקיד בארץ מארוקו יהודי
לשלום. בחתירה מרכזי

לרות׳
חושניות שפתיים

 הסיפור את בתוכי משלב ״אני
 הייד." ומיסטר ג׳קיל ד״ר על הידוע י

 גבר אני היום ״בשעות כותב. הוא
 העובד אקדמאי, ומיושב, רציני

 (מנהל ואחראית חשובה עבודה
 — ובלילה גדול) תעשייתי בקונצרן

 חיים אוהב ■לבלות. אוהב לילה, ציפור
 איש גם במקביל, אבל החיים, ואת
 יוצא־ אני הבית. חום את האוהב בית.
 מחפש אשר אמיתי, משוגע דופן,

יחד. להשתגע כדי אמיתית, משוגעת
 רגיש, להתפנק, ורוצה לפנק ״יודע
 הסובבים ועם עצמו עם כנה רומאנטי,

 שיותר), אנשים(כמה תחביבים: אותו.
 ואופניים, אופנוע על רכיבה ריקוד,

 מוסיקה ספורט, לחו״ל), טיולים(רצוי
 1.76 גובה ,44 בן גרוש, אני וצילום.

מטר.
 מיוחדת, חריפה, — אותך ״מחפש

 על ראש עם שיגרתית, בלתי
 וחושניות, מלאות שפתיים הכתפיים,

 העולם אשת בינוני, עד קטן גוף
 המכירה אשה בית), יושבת הגדול(לא

 בגלל (או זאת ולמרות עצמה, בערך
 אני את, זו אם לפרגן. יודעת זאת)

 ובואי הכפפה, את שתרימי מצפה
 ונחליט בעיניים לשני אחד ונסתכל

 רמת־גן ,4204 בת״ד הוא יחד.״
52140.

★ ★ ★

שנונטיליגנטית
 גובה ,27 בת רגישה, רזה, נאה, היא

 בעלת משכילה, פתוחה, מטר, 1.72
 מילה המציאה אפילו היא חוש־הומור.

 מייד: מאמצת אני שאותה חדשה,
 מודיעה. היא שנונטיליגנטית.״ ״אני
 ים, ג׳וגינג, שפות. תחביביה: בין

 ג׳אז ריקודי הסוגים, מכל מוסיקה
 בך מעוניינת תשבצים. ופיתרון
 גבוה נאה, אתה אם רצינית למטרה

 תל־אביב ,22623 ת״ד ומשכיל.
.8 למיספר .61228

★ ★ ★
 טובה יפה, אשה שרוצה מי

 רוצה בן־אמוץ, דן טוען וחכמה,
 שהכלל מקווה אני נשים. שלוש

 גברים. על גם חל לא הזה
★ ★ ★

הכל לגסות
 החל ,35ה־ יום־הולדתי ״לכבוד

 שצריך החלטתי אלה, בימים ממש
 כבר עשיתי שלא מה לעשות סוף־סוף

 לחפש להתחיל — ברצינות רב זמן
 ״אני כותב. הוא לחיים," חברה/אשה

 אינטליגנטית. את אם אותך, מחפש
 מטופחת שאפתנית, בנפשך, מבוגרת
 ממתין לחיים. חיובית גישה ובעלת

 במיקצוע העובד אקדמאי, לך
 שיטת את ניסה שטרם אטרקטיבי,
 שכדי ומאמין הזאת, ההיכרויות

 לנסות צריך ביותר, הטוב את להשיג
את בוקר כל אוסף אני הכל.

 תל־אביב." ,32330 בת״ד המיכתבים
★ ★ ★

 קשה מיקצוע זה אשה להיות
 משא־ הוא שעיקרו מפני ביותר,

גברים. עם ומתן
★ ★ ★

ופתוח חם
 עוסק ,34 בן ירושלמי רווק הוא

 חם טיפוס הומאני, חילוני, בהוראה,
 נאה, אסתטי, אינטליגנטי, ופתוח,

 אותן את אצלך מחפש ממוצע־קומה.
 ואין גילך, מה לו חשוב לא התכונות.

 ואם גרושה להכיר התנגדות שום לו
לא את אם לו איכפת לא גם לילדים.

בשעות בסביבה. או בירושלים גרה
 .02־424424 בטלפון הוא הערב
חצות. עד לצלצל אפשר

★ ★ ★
באהבה מאוהב

 לשתיים, אב ,46 בן גרוש, הוא
 רגיש,״ מאוד טיפוס ״אני הברה. מנהל

 לא בסרטים, ״בוכה כותב, הוא
 לא שבי, לילד דרור נותן מתבייש.

 אני ברצינות. כל־כך עצמי את לוקח
משוגע עושה, שאני מה את אוהב

 בני־אדם. אוהב שלי. המיקצוע אחרי
 לגבי מודעות לי יש מהחיים, נהנה

 עושה גולש, צולל, המון, קורא עצמי.
 אוהב, לא אני אם באהבה. מאוהב סקי.
חולה. אני

 חם, אדם שאני עליי ״אומרים
 המון, נוסע תקנה. ללא אופטימיסט

 נשים. ויסקי, יין, טוב, אוכל אוהב
 קרחת, עם שמנמן, מטר, 1.73 גובה
בעיה. לה יש זה, את אוהבת שלא ומי

 שתעניין אשה״לא־גדולה, ״מעדיף
 הריגשי הקונטקט לי חשוב אותי.
 כל על דיעה לה שיש אחת איתה.
 אשת לדעת. סקרנות לפחות או דבר,

 נשית, נאה, ליידי, מעודנת, העולם,
 בעלת איכפתית, חוש־הומור, בעלת

 נותן ולא מעשן, לא אני אגב, פתיחות.
 למאפרה." מיטתי את להפוך למישהי

 במהלך תל־אביב. .18201 בת״ד הוא
 מי אז בחו״ל, הוא אוגוסט חודש

 לתשובה. בסבלנות שתחכה שכותבת,
★ ★ ★

מוטב וקח. תן זה נישואין

★ ★ ★
ברמזור חיוכים

 ״ביום מישהו. שאיבדה מישהי הנה
 נסעתי בצהריים, ביוני, 27 שישי,
 בתל־אביב," פרישמן־דיזנגוף בצומת

 בהיר־שיער, ״אתה, כותבת. היא
 הסתכלת כחולה־כהה, ׳.86 באאודי

 אחד חייכנו ברמזור, כשעמדנו עליי
נסעת לעצור, ביד לי סימנת לשני.

 לי. נעלמת כלל, בית ליד ואז. אחריי.
 אם מתולתלת.״ בהירת־שיער, אני

 קריאת־ תן בסיפור. עצמך את זיהית
 ).1210/86(הוא אצלי מיספרה כיוון.

★ ★ ★
 יקה־לבנוני, ממוצא היא אשתי

 אוכלת היא סנדרסון, דני אומר
.12ב־ בדיוק חומוס

★ ★ ★

פלירטים מדי יותר
 פלירטים לי היו האחרונות ״בשנים

 כותב. הוא מדי,״ •ותר אולי רבים,
 מן להוריד החלטתי האחרון ״בזמן

 צנועה, צעירה, עלמה ולהכיר העומס
 גובה ,27 בן אפי, שמי וכנה. פשוטה

 ברעננה. מתגורר נאה. מטר. 1.70
 לטייל, אוהב ואני רכב. ברשותי
שח ולשחק מוסיקה לשמוע לקרוא,

 עניין מבינה נאה, שקטה, את אם מת.
 לך ממתין אני ,27ל־ 22 בין נע וגילך
תל־אביב." ,31136 בת״ד

★ ★ ★

ומבוסס נחמד
 עדינה, יפה, ,26 ער פנויה, את אם

אגואיס ולא קמצנית לא מתחשבת,
 ילדים, אוהבת נשית, טובת־לב. טית.

ומבו משכיל נחמד, בחור לך מצפה
 תל־ ,36642 בת״ד הוא .28 בן סס,

 אם טלפון, מיספר לציין מבקש אביב.
אפשר.

★ ★ ★
 שבה ארוחה כמו זה נישואין

מהקינוח. טוב יותר הוא המרק
■ רו; י״;;מי ———ו

לי שמע לא צו ל פעמוני□ צי

כרמון צביקה
באהבהד גדול מאמין לא -אני

 ברור, היה >25כרמון( לצניקה
 עצמו, את זוכר שהוא מהרגע
 היה הוא שחקן. יהיה שהוא
 של הקלעים מאחורי הרבה מבלה

 משחק שם הקאמרי התיאטרון
 היום. עד כרמון, יוסי אביו.

 בזמן הפרעתי הרגזתי. ־גידנדתי.
 לו אמר אביו מספר. הוא חזרות.״

 שצביקה מעדיף שהוא תמיד
 הוא יוסי מיסעדה. בעל יהיה
 הזה הכישרון וגם ידוע, בשלן
 לבשל מאוד שאוהב לבן, עבר

 צימחוני הוא חברים. ולהאכיל
 מאוד אני ״כי רבות. שנים כבר

 לי נראה ולא בעלי-חיים, אוהב
 מו ועשה התרוצץ שפעם שמשהו

 לתוך לי ייכנס קוקוריקו או
הפה."

 עיניים מזוקן, ממושקף, הוא
 ־ לו כשבא אבל רזה, לא כחולות,

 יכול הוא - זה את עשה כבר והוא
 המון ולהוריד בדיאסה להתמיד

קילוגרמים.
 לא בבית-הספר. סבל הוא
 מה עשה אבל בשקט, ישב הפריע,

 להיות הלך 13 בגיל לי. שהתחשק
 נפגעי- לילדים חברתי מדריך

 נפגעי- עם עבד אחר״כך מוח,
 הוא וכיום לוינשטיין בבית ראש
יסו בבתי־ספר לדראמה מורה
 בימוי ולומד ותיכוניים דיים

 הקיבוצים. בסמינר תיאטרון
 מיש״ לומדת ,20 אביטל. אחותו

בבית־צבי. חק
 הוריו, התגרשו 17 בן בהיותו

 תמי עם אחר־כך התחתן ויוסי
 קרובה יותר שחקנית(.היא אשל,
 עכשיו אליו.") מאשר אליי בגיל

4 בן אח-למחצה, לצביקה יש

 שנתיים בת ואחות״למחצה,
 ״אבי מישפחתית: בדיחה וחצי.
 לו אביא שלא רואה שהוא אמר

 הוא אז הקרוב, בעתיד נכדים
קטנים." ילדים לעצמו אירגן

 מת הצעיר כרמון מיקרה, בכל
 להתחתן מקווה והוא ילדים, על

,30 גיל לפני לא מתי־שהוא,

 מהערכה. לפחות או מאהבה,
 באהבה," גדול מאמין לא .אני
 היא ״בדרד־כלל אומר. הוא

 ואז שנים, במה אחרי נעלמת
 איכפת לא לכן ידידות. נשארת

 מידידות רק להתחתן לי
 עוד פעמונים צילצולי והערכה.

לפחות.״ בינתיים, שמעתי. לא

 בכל תיקח שהיא או לה. שתיתן
מיקרה.

 דברים ומתרחשים רוחשים מכבר זה
 תנועות בישראל. המיזרח יהודי בקרב

 יצירות אינן השלום אל המיזרח כמו
 הן אך וחדשות, קטנות הן מלאכותיות.

 חיותן את יונקות הן אותנטיות.
 בציבור מאוד עמוקים משורשים

המארוקאי.
 בפרץ השבוע התפרץ זה כל
 היה זאת, רק קרה אילו גם גדול.

כדאי. המיפגש

 אני האלה, הסיבות כל גלל ^
 של הביקורת את ידי בשתי דוחה ^

 על והיהודית הערבית חזית־הסירוב
המיפגש.

מח העלה חסן־פרם מיפגש
בישר מניות־השלום את דש
תיק של זיק מחדש הדליק אל,
 כוחות ישראל בתוך עורר ווה,

השלום. למען חדשים
ועוד: זאת

מי עם שיש הוכיח המיפגש .

 מי עם וגם הערבי, בעולם לדבר
אש״ך. עם לדבר: צריכים

 המנהיג חסן, המלך זאת אומר אם
 אדם כולו, הערבי בעולם ביותר המתון
 שנות מאז ישראל עם בשלום הדוגל

בכך? לפקפק יעז מי — 50ה־
 שלום על לדבר: מה על ויש

 מן נסיגה תמורת ושלם, מלא
 זכות ומתו הכבושים השטחים
הפלס לעם העצמית ההגדרה

טיני.
זאת אמר בכנסת, סאדאת זאת אמר

 עכשיו חוסיין. המלך זאת אמר ערפאת,
 וכנה פשוטה בשפה כך, על חוזר

חסן. המלך ומשכנעת,
 אם זה, למסר אוזנינו את נאטום אם

 נתייחס אם המושטת, היד את נקבל לא
 של הישג כאל רק הזה המאורע לכל

אסון. זה יהיה — יחסי־ציבור
 אל חסן. למלך נקשיב הבה

 לו נייחס ואל בפיו, מלים נשים
 לו נקשיב הבה זדון. כוונות

 אלינו מדבר כי — פתוח בלב
טוב. רצון בעל ישר, נבון, אדם
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