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 שאורי אלא אורי, עם שיחר, ולקשור זה■
 כבר הוא נתון בו. מביט איננו כבר

 מונחת זו של לחיה ולנערה. לבורים
 הנהדר הענק של כתפיז בין אי־שם כבר

 שהוא עד טפשי כה נראה וחיוכה והאדום
 עצמו מרגיש המשופם רם. בצחוק •ורץ

 צוחק ולו אליו כי הוא חושב טיפש.
 ההבעה את שרצופו על מעלה והוא אורי

: ושואל המסחריודנימוטית
ז דבר מאותו —

ד ? כן, ;
רג אל אורי הביט לא עכשיו עד
 נדמה, ופניהם, גופם הרוקדים. של ליהם

 לו משנראתה עכשיו, ואילו מטרתו. היו
 מבטו והעביר שלח בירוק׳ נערה אותה

 הוא. לריקוד. חברה ורגלי רגליה אל
שחו געלי־עבודה נועל לריקוד, החבר
 הביקור למטרת יפה מצוחצחות רות

 של מכנסי־חקי היה לבוש בבית־הקפה.
 הגיהוץ וסימני ישנים מכנסיים חייל,

 אחת שעה לפני כנראה שנעשה, המהיר
המע לכתמים מעל נראו עדיין בלבד,

לב סנדלים לרגליה נעלה הנערה טים.
 ערלה ולבנה צרה עור שרצועת נים,

 הקרסול, את ומחבקת הרגל מאחורי
 שניה רצועה עם ומתחברת ועולה ושבה
 יפות. רגלים לה היו הרגל. מאחורי שוב

רג צחורות,.. רגלים מחוטבות. רגלים
רגליים... מתום... בהן שאין לים

̂קום —  ומביט בא, אני לשכוח בב
 וחוזר לעצמו, אורי לו אומר — ונזכר

 הלבנות הרגלים אותן אל מבטו ושולח
ונעל המסובבת הנערה של זד,מחוטבות

ומתבלה. חוזרת מת,
? לשכוח מה —

 שחזר המשופם את ורואה מביט אורי
 עמו. שיחד, לקשור תקוה איבד ולא
 בקול שנאמרו הדברים את שמע הלז
 הבאה הכוסית את שהניח ושעה רם
שאלתו. שאל הקוניאק, של

 שלמה... עץ רגל לי שיש לשכוח —
 רגל מסוים, למקום ועד הכף מן שלמה

 רגל מלאכותית... רנל ארכה... לכל
 רגל שאיננה שלי, שאיננה רגל עץ.
רגל... ועיקר. כלל

 ואל תתרגש אל טוב, טוב,—
שעה המשופם לאורי לו אומר — תזעק

 בכך שהרגיש מבלי קולו ןזרים שזה
 האחרונים. דבריו את צועק כמעט והיה

 מיוחדת צורה בפיו קיבלה רגל המלה
במינה.

 את עבר כי הבחין נשתתק. אורי
 הגבול את עבר למעשה המותר, הגבול

 עצמו הכריח אליו. להגיע רצה שלא
המשופם. אל מבטו והרים מחדש לחשוב

 נעשה — אמר — רגע שב —
״שולם״.

 מחייך — מאוחר כבר עכשיו —
 ידו דוחף כשהוא המשופם מנצח חיוך
 השולחן על ומשאיר הלבן מעילו לכיס

מראש. ד,מולן החשבון את

 מן אורי נהגה — תפחד אל —
 את לך לספר עומד איני — המלצר
 בסיפור אותך ולשעמם חיי תולדות

 של המקרה עלי, שעבר הרב הסבל
 ועוד הרגל, ירדה בו האחרון הקרב
 שב מזמן. עברתי כבר זה על ועוד.
 אפשר לריקוד יחד. כוסית ונשתה סתם,

 אחר, מישהו עם היושבת נערה להזמין
 פרצוף לאותו לגשת יכול אינך אולם

 הצהובה השמנמונת עם שם היושב
 לשתות מותר ״שמע, :אותו ולשאול

?״. הא נערתך, עם כוסית

 וחזר לדלפק הלך נתחייך. המשופם
 לאורי מלאות. כוסיות שתי מגשו כשעל

ולו.

 מנגן ואותו המנגינה משנסתיימה
האור החלו המצח על מטפחתו העביר

בי הנערה לשולחנותיהם. חוזרים חים
 אורי של לשולחנו בסמוך עברה רוק

 חיוך שעמו המלצר ואל אליו ושלחה
 ידע, אורי מזמין. חיוך טוב־לב• של
 ולנסות לעכבה רגע אותו היה יכול כי

 הדברים חזרו ששוב אלא אליה, דבר
הכ זיוה. על וחשב חזר ושוב במוחו

 ונכון הכדאי ? מחדש הכל להתחיל דאי
 חייך כל שאהבת הנערה את לשלח היה

? חדשה לנערה להתקרב ולנסות

המשופם. אמרלחיים.
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□ קודא־נו תבי לנו כו
ב״יל״ הירדן עברי שני

 מיום עתונכם מגל׳ קטע לידיעתי הובא
 עברי שני של ב״ייצוגם״ הדן 13.10.49

 מכללת של הדרמה במחלקת הירדן
 קונקטיקט, שבניז־היבן, הידועה, ״ייל״

 ״נציג״ הנני ואנכי והואיל — ארד,״ב,
 לפרסם אבקשך שם, שהוזכר ישראל

:כדלקמן והתקונים ההערות את בעתונך
 שחרורי עם לארה״ב צאתי לפני א.

 של בתו כי אנכי אף שמעתי .מצ.ה.ל.
 ״חברתי״ להיות עומדת עבדאללה ההלך

 הידיעה כי לשער, ויש כאן, ללמודים,
 מקור מאותו שאובד, בעתונכם שפורסמה

 בדקתי הנה בבואי זו. ידיעה לי שמסר
 עבד־ של בתו כי ונתברר, הדבר, את

 ״ייל״ למכללת פנתה לא מעולם אללה
שהיא. מחלקה לאיזו להתקבל בבקשה

 ל"יי׳, מכללת של הדרמה־ במחלקת ב.
 שרין גב׳ השלישית השנה זו לומדת

 עוצר של שארת־בשר שהיא דאברים,
 המשפחה קרבת ומשום הינוקא, עיראק

 — עבדאללה למלך עיראק עוצר של
 קרובתו היא לאו גב׳ אף כי מסתבר

 היא לאו גב׳ עבדאללה. המלך של
ממש עיראקית לאם בת טורקיה, ילידת

טורקי. ואב העיראקית המלוכה פחת
 לנסיך אמה נישאה אביה מות לאחר

 בלונדון, עיראק ציר המשמש סעיד,
 גב׳ בית־ד,מלכות ממקורבי הוא ואף
 לפני ובלונדון בטורקיה השתלמה לאו

המל שנות את ״ייל״. למכללת הגיעה
שנא כפי בלתה, השניה העולמית חמה
 כשנה לפני הנאצית. בגרמניה לי, מר

לדרמ־ באגף תלמיד לאו, למר נישאר,

 הדרמה במחלקת וכתיבת־מחזות טורגיה
ממש אמריקה, יליד ״ייל״, מכללת של

 זשהגרר, מגרמניה, שמוצאה פחה
 שרין גב׳ שנה. 60ד־0כ־ לפני לארה״ב

 המשחק, בתורת כאן משתלמת לאו
 היא כאן. ללמודיה השניה השנה וזו

 יהודיה פליטה של תפקיד כרגע ממלאה
 על־ידיי. שנכתב מקורי במחזה מדאכאו

 מפילדל־ יהודי צעיר אורמונט׳ לואי מך
 בכתיבת ״ייל״ במכללת המשתלם פיה,

 לציין עלי גורל...) של (כחו מחזות.
הפ ובעית והמחזה התפקיד אל שיחסה

 הוגן הוא — בו הכרוכה היהודי ליט
 קדומות. דעות כל וללא ■אוהד׳ ואף
 התלמידות אחת אגב היא, לאו גב׳

 שלא שמועה בתורת־המשחק. המצטינות
 ממקורות אשורה את להשיג הצלחתי

 בלתה לאו גב׳ כי אומרת, — מוסמכים
 דרמטית כיועצת האחרון הקיץ את

 הנערכים לנוער, ממחנות־הקיץ לאחד
בארד,״ב... הציונית התנועה מטעם

 לידיעה המקור כי לשער יש ג.
 -לי אף ושנמסרה בעתונכם, שפורסמה

לאו. לגב׳ התכוון נסיעתי, לפני
 מיוצג הירדן״ של המערבי ״העבר ד.

ת על־ידי אמנם ק ל ח מ ה ב מ ר ד  ה
ב הקדימני אולם ״ייל״. מכללת של

 שאיו למרות כגן. ד״ר למשפטים ביר,״ם
 חפץ הנני לעיל, הנאמר לכל נוגע הדבר

 הטוב השם את לציין זו בהזדמנות
התי כלפי כאן שיש הרבה וההערכה

 כלפי וביחוד בארץ׳ העברי אטרון
בא בשעתו שהופצו הידיעות ״הבימה״.

 לארה״ב במסעה ״הבימה״ כשלון על רץ
 חסרות הן — האמנותית הבחינה מן

״ייל״ מכללת תמיר, גדעון שחר.

אורי. אמר — לחיים. —

 והחל הכוסיות ארבע את משסיים
 שילם נתרומם, לראשו, חודר הקוניאק

ורח גדולות בצליעות וצלע המגיע את
 אל גופו והעביר פתחה הדלת. אל בות

המסך. של מזה מעבר

ראניזן דיסזן מאת / ןאן־דהן סזחל

הבוקר״. ״אלוף של והעורך הבעלים היה דוזן ואן בוזוזאל
טוב. בחור היה הוא

הבריות. של בשבחם דיבר תמיד
 מזן. ואן הגברת על לומר לנו שיש מה כל וזה מרטל. היה אשתו שם

תזיק. אל להועיל, יכול אינך אם :היתד, בעתונו ואן בוזוול של סיסמתו
 קדקדו על וגם שפמו, את גילח הוא ובאור. בנועם נלהב מאמין היד, הוא

 דברים כתב תמיד אדם. בכל טוב משהו יש כי טען הוא מיותר. שער לו היה לא
 איש. שום על רעה מלה כתב לא מעולם בעתונו. אדם כל על נעימים

עתרנו. בהחזקת מאד התקשה דוזן ואן בוזוול
 לא כלל, בדרך כשרצו. רק מודעות לו נותנים היו בעירנו העסק אנשי

שלו. הבוקר״ ״ב״אלוף אותם יטריד לא דחן ואן בוזוול כי ידעו הם רצו.
 ואן בוזוול כי ידעו שהכול משום עתונו׳ אל או אליו לבו נתן לא איש

 מי כל על נאות! מלים כמה ויכתוב באיש, לרעה ייגע ולא לב טוב הוא דוזן
 דבר שום לעתונו יכניס זלא נחמד, הספד יכתוב שמת מי כל ועל שהתחתן,

למישהו. רצוי שאינו
הבוקר״ ״אלוף כי מצא הוא לחשוב. דוזן ואן בוזוול התחיל אחד יום ואז

רעב. סכנת בפני עומד עצמו הוא וכי אם, חסר כתינוק וגווע הולך
 התחיל הוא תועלת. בהם אין והאור. הנועם לעזאלז :לעצמו אמר הוא

קדקדיהם. על ■לבריות חובם
ורוצחים. וגנבים׳ שקרנים, לפוליטיקאים קרא הוא
הסוהר. בבית להיות צריכים עירנו מתושבי חצי כי אמר הוא

גוזמה. הם אלה דברים כי אמרו הכול
 עולה אינו הסוהר בבית לשבת שצריכים האנשים מספר כי אמרו הכול

התושבים. שליש על
 אמר הוא דוזן. ואן בוזוול את להמית שצריך זה על דיברו אנשים כמה

ברעב. למות מאשר להירצח לו מוטב וכי לו, איכפת לא כי
 על חדשות מפרסם התחיל הוא דבר. שום מעתונו ■השמים לא מעתה

שבעירנו. החשובים האנשים
 הבוקר״. ב״אלוף לפרסם התחילו הם מאד. אותם הטריד זה

לעצמם מנתחים כשהיו דהן ואן בוזוול על לחשוב התחילו הפוליטיקאים
נתחים.

במדינה. ביותר המצליח העתון הבוקר״ ״אלוף היה חדשים ששד, במשך
וינצ׳ל. וולטר של הטור ואת חדש, דפוס קנה דוזן ואן ברזורל

הבוקר״. ב״אלוף משתבחים היו עירנו תושבי כול
שסתיו על אין כי אם מצוין, עורך הוא דוזן ואן בוזוול בי אומרים הכול

״בעירנו״) הספר (מתון אדם. לכל נעימות מלים תמיד

לתחיה הקם גרע,ד ■
)3 מעמוד .(המשך

 לומד הנער העובדת. ההתישבות ובמוסדות בקיבוצים
בע בשדה, שעות שלוש ועובד ביום, שעות כחמש
ובמ בפרדם בלול, ברפת, השונות, הבית בודות
 והחברה הכפר לחיי אינטנסיבי חינוך מקבל הוא טעים.

 גמר ועם המתלמד לו קונה מקצוע גם השיתופית.
 לצבא, השונים, למשקים החניכים יוצאים המחזורים

 שרכשו, במקצועות, מסתדר וחלק לימודים להתשלמות
בעיר. אף

 והחשוב החברה בבנין קתגלים מעטים לא קשיים
 בהרכב והולכת -הגדלה *הדיספרופורציה הוא שבהם
 הבנים של לזה יחסי הבנות של מספרן, אין המיני.
במבנה רציניות להפרעות במעלה ראשון גורם והוא

 עד גם ההתישבות. במקומות הנוער וקליטת החברה
 והווה אחוז 65—60ל־ במשקים הבנים .אחוז עלך, כה

 המצב הוחמר עתה החברה. בהתפתחות מפריע גורם
 של לממדים הגיעה השוררת ואי־ד,התאמה בהרבה

ת בת ח ה לעומת א ע ב ר . א ם י נ  שאין ברור ב
 קיבוץ עצמאית, חברה של הרכב על ברצינות לחשוב

אלה. אנורמליים ■בתנאים קבוצה או
סי היא לפתרונה מצפה שעדיין חמורה בעיה

 שלפי נערים שנה, 18—14 בגיל הנערים של דורם
 למסגרת שונות מסיבות יותר מתאימים אינם גלם

 כלל, נקלטים אינם אלה נערים מוסדות. של החינוך
 והופכים לרחוב ארצה בואם עם כבר מושלכים הם

 איו ואי־אפשר, כמעט למצוא עבודה למשוטטים.
ללבוש בגד וצריכים מעשנים הם ;שתקלטם תברר,

 הושרה, בדרך זאת את להשיג אין וכאשר לנעול. ונעל
 מוסדות אין האם לרצויה. הופכת הפשע דרך גם

 נדחים נערים ולקלוט להתערב חייבים הנוער עלית
 סעד מלהגיש אנו פטורים האם יי אלה ומופקדים

 גיל את עבר אשר לנער גם מתקדם עממי וחינוך
! ? הארבע־עשרה

 לאפשר יש מיד. פתרונה את תובעת זו בעיה
 היפים, החינוך במוסדות להקלט מהנוער לאלה גם

 ההשכלה ואת הדרוש החינוך את להם גם לספק
 ולשתפם לאושר הדרך את לפניהם לסלול החיונית,

 בהם הקשיים עדיין ועצומים מרובים המולדת. בבנין
 הנאה מפעלם אך הנוער,' עלית מוסדות נתקלים
 הישגים לקראת עידוד להם ישמש במדינה שהקימו
בעתיד. יותר גדולים

639 מם׳ הזה״, .״העולם44


