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 של לשון בכל בי הפצירו במערכת חברי
 אזכיר לא אחת שנה משך שלפחות הפצרה

 ועיבדיס. נגבה השמות את זד, במדור עוד
 הייתי לך. וגם להם, נמאס שזה אמרו הם

 רוצה איני הדבר. את להם להבטיח נאלץ
 על פעם אכתוב לכן ההבטחה. את להפר
 נגבה בין הדרך במחצית בדיוק שהוא מקום

 להיסטוריה שנכנסה קטנה, גבעה — ועיבדיס
.105 משלם בשם

 כששוב השבוע׳ זד, אומלל במקום נזכרתי
 בראש אל־נאסר עבד גמאל של שמו הופיע

 עבד — אכלנו זה במקום כי החדשות.
בצוותא. ארוהת־צהריים — ואנחנו אל־נאסר

 אבל הסיפור. את מכיר שאתה בטוח אני
להתאפק. יכול איני

 מכיר הוא אם ששאלוהו בגונזאלם, מעשה
 נעלב. גונזאלס׳ תמה י״ ״פדרו פדרו. את

יחד.״ ארוחת־צהריים אכלנו ״הרי
 חברים הייתם לא ״הרי נשאל, י״ זה ״כיצד
״1 מימיכם
 עזוב• בנוף לתומי רכבתי :גונזאלס סיפר
 טעון. אקדח כשבידו פדרו, הופיע פתאום

״הסוס מן ״רד אמר, ״גונזאלס.״  היד, לו !
 ״גונזאלס,״ ירדתי. אקדח. היה לא לי אקדח,
 ״1 הסוס גללי את ״אכול וציווה, הוסיף

אכלתי. לא. לי אקדח׳ היה לו
 מכת הנחתתי בשעת־בושר, הבחנתי־ לפתע

כיווד אקדחו את תפסתי ראשו, על איומה  ו
״״התכופף אמרתי, ״פדרו,״ כלפיו. תיו ! 
 התכופף. הוא אקדח. היה לא לו אקדח׳ היה לי

 הסוס!״ גללי את ״אכול שוב׳ ציוויתי ״פדרו,״
אכל. הוא לא. לו אקדח׳ היה לי

אכלנו ואני פדרו : אמרתי אשר הוא
יחד. ארוחת־צהריים

 דומה. במצב היינו אל־נאסר ועבד אנחנו
אכלנו. שנינו

 משלט את שתפסה הפלוגה מפקד היד, הוא
 בגבה, על המערכה של בנקודת־השיא 105

 כולה. המלחמה של נקודת־השיא גם שהיתה
 יכול אילו :מצדו נועז מעשה זה היה
 לנגבה הדרך היתד, בגבעה, להחזיק היה

נחתך. היה המקום וגורל מנותקת,
 חיל- שנכשל אחרי בלילה, עליו עלינו
 עשרה עד חמשה כדי עד התקרבנו הרגלים.
 להב־ היד, וקשה מוחלט׳ חושך היה מטרים.

 לצדנו. היתד, האפתעה אויב. ומי ידיד מי ״יו
ברחו. אל־נאסר עבד של אנשיו

 כמה לעשות לנוחיותך, אתה, יכול עתר,
 העליונה המקריות את לך שיוכיחו חשבונות׳

ד,ד,יסםוריד,. של
 הת־ נכשלה לו קורה היד, מד, : למשל

 מנצח, יוצא היד, אל־נאסר עבד 1 קפתני
במקום נפתחת. היתה לא לנגב והדרך יתכן

 היה ממשלתו, ועל פארוק על להתמרמר
 הוא העניגים. מהנהלת מרוצה עצמו מרגיש

 הפיכה לארגון מרצו את מקדיש היה לא
 שומע העולם היה לא ואולי המשטר, נגד

 (ואולי אלוף־משנה של שמו את אי־פעם
אל־נאסר. עבד גמאל רב־אלוף) או אלוף
 ספורים רגעים באותם יריתי להיפך. או

 הדמויות לעבר מקלע כדורי ממאה למעלה
 בלי ירינו׳ הכל בסך מסביב. שהתרוצצו

 עצומה. אחת במכת־אש כדורים, אלפי ספק,
 את פצע ז) מי של (מענין, הכדורים אחד
 מישהו אילו קורה היה מד, אל־נאסר. עבד

מילי כמה המקלע את מסיט היה מאתנו
 היתה האם ? נהרג היד, וגמאל הצדה׳ מטרים
 האם כן, ואם במצרים? ההפיכה פורצת

י השבוע שקרה מה קורה היה

 אחר־כך, כמובן, היתה, האמיתית הארוחה
פאלוג׳ה. בכיס

 הימים באותם שראה איש שאין דומני
 וה־ המנותקת הקטנה, הכביש רצועת את

 שהיא כל הערכה בשום הרגיש שלא עלובה׳
 הלחימה הגיעה לא כלל בדרך המכותר. לאויב

 גבוהה לרמה האחרונה במלחמה הערבית
מת היה לא איש־פלמ״ח גם אולם ביותר.

 וחבריו אל־נאסר עבד של במעשיהם בייש
הכיתור. בתוך

 ובנאומי־רמקול. בכרוזים אותם הפצצנו
 לא אספקה שום נמעט קשות. אותם הפגזנו
שיי לכמה פרט שלנו׳ לטבעת מבעד חדרה

 בכים שהוא. איך שהסתננו גמלים, של רות
 בכל לפצועים. וסמי־הרדמה רפואות חסרו
עריקים. כמעט היו לא זאת

 לרוב, שחסר, דבר ? אותם החזיק ניד,
ובראשם — הקצינים מנהיגות. :לערבים

 אל־נאסר ועבד הכושי, המפקד טאהא, סעיד
 לעמדת־ מבית־חולים לעמדה. מעמדה אצו —

 רבצו הם עודדו. הסבירו׳ הטיפו׳ פיקוד׳
 ברעבם. בסבלם, השתתפו בחייליהם, בבוץ
 אליו המרוד, הפלאח םגש להם נתגלה והנה

 לגובה לעלות יכול בבוז, תמיד התיחסו
אנושי.
 לעבד לא־יישכח לקח ספק בלי זה היה

 לתרגם ינסה הוא .30 בן אז שהיד, אל־נאסר,
 של והכלכליים הפוליטיים לחיים זד, לקח

 — לנו גם תקווה פתח לפתוח עלול זה ארצו.
 צעיר חייל עם לשוחח יותר כדאי תמיד

 צר״אופק, זקן פוליטיקאי עם מאשר ומפונה
המופתי. של מסוגו

ולדאגה. לחשש פתח פותח גם זה אולם
 זד, עם יחד ויהפוך אל״נאסר עבד יצליח אם

 להעמיד עלול הוא קיצוני׳ אנטי־ישראלי
לגמרי. חדש מסוג ערבית מעצמה נגדנו

 מאוד, חמורות חובות עלינו מטיל וזה
היום. בבר

ם תבי מכ
שערים מאה כתופכי

 ואו! זזזיו בהעולם שלכם ההשמצות את קראנו
 ממי שלכם. הנבז״ם התמונות ואת שלכם השקרים
 אז האלו! הנבזים התמונות את לצלם רשות לקחתם

 אלא רשות, אהד מאף לקחתם לא — לכם ישנה
מן כולנו. של מצפצפים אתם  אנחנו (אבנדי) ש

יכו אנחנו אלא בדבורים להאריך כאז רוצים לא
 נמורה. בסכנה חייך כי אחד דבר לד להניד 0*'

 זה. את יכם נשתוק שאנחנו חושבים אתם מנבלים
מוחלטת. בסכנה שלכם המשדכת כי לכם דעו

 אם כי לד להניד יכולים אנחנו אחד דבר שמע,
 אתה אז פעם אף מאתנו מכות קיבלת לא עוד

ד המנה את תקבל  כ' לד דע האפשרי. בהקדם שי
 נסורי־ של הקומנדו בהורי את סביר לא אתה

 אתה אם העגולים. השחורים הכובעים עם קרתא
 טוב די הם נסורי-קרתא. קומנדו הם איו רוצה

 כבד אחד פעם לא הם מכות מיני בכל מלומדים
לשוסרים. מכות נתנו

 כל את מכירים אנחנו כי אחד. דבר לד דע
 הם איפה אפילו יודעים ואנחנו שלכם הסופרים

 המנה את יכם וניתז אחד ביום נצא אנחנו נרים
 עמנואל שלכם והסופר אותד הזהרתי ראה שלכם•

המ לפני שלו. הטובה המנה את יקבל הוא פרת
 המכות. בא זה ואחרי מזהירים פעם כל אנחנו כות

 כמה כעוד המנה את תקבלו אתם כי מקוים אנחנו
הפסח. חג לפני עוד שבועות
 צריכים אתם אם עתקה כאז לכם שזלחים אנחנו

שלכם. הנסטפו המשטרה בשביל
ירושלים נסורי־קרתא, בחורי

של השמצות כל בעד מכות תקבלו כולכם אתם
 כותבים, אתם שקר דברי ההדדית היהדות על כם

 כדי שעד חושבים אתם מראים. אתם נבזים דברים
 חייכם ולעג. צחוק מאיתנו לעשות לגם נתז כד

בסכנה.

דה )853 הזה (העולם שערים מאה על הכתבה
 ורצינות בנרות הוכחתם לטובה. אותי הפתיעה ר,א

 אומר הייתי וכמעט והאובייקטיבי השקט בטיפולכם
הקיצוני הדתי הרובע בבעיית האוהד)

תלדאביב לוין, א. י. ד״ר .
 דווקא היתה העבר נבכי תוך אל הזו ההצצה

והמכו החשמל שרור אומר מי כי מאוד. נעימה
 יותר חדוות־חיים מלא יותר, נעים הדוהרות ניות

 בסם־ עדיין השוררים הביניים, ימי אותם מאשר
? שערים מאה טות

 ירושלים פיירברג, שמואל
 מדינת־ישראל כי מאה־שערים אנשי יבינו מתי

 להיות שתחדל ביום וכי היהודי העם מדינת היא
1 היהודי העם נם מלהיות יחדל —

 ירושלים הלפרן, ישעיהו
 לחיית להם, נותנים לא מדוע 1 מהם רוצים מה
 והמינהנים שלהם. הישיבות עם — שלהט בניטו
 הם לי !שלהם הבלתי-מנוייסות והבנות שלהם

מפריעים... לא
חולון בונדי׳ דוד

ומתנשק רוקד נוער
 הפורשים הנוער תנועות חברי על המוטל החרם
 מאורגן אינו )852 הזה (העולם התנועה ממסגרת

 נוררת התנועה עזיבת אין כלל ובדרך וכלל. כלל
 המשמעתי הקשר ביטול אלא מוחלט, גיתוק־יחסים

התנועה. קו עם
 זמן וכל סאלוניות חברות מספר ראיתי עתה עד

 היה אפשרי ממתקים וזלילת ריקוד היה שהבילוי
 לחדר דואגים היו המארגנים כשרוב אך הדבר.
חור או נן כל אשר ולהתעסקויות לנשיקות חשוך

 זה נער שלדעתי דורי אז יותר. להן מתאימים שה
למדי. מושחת

 ירושלים נוער, בדריך לוין, שמריזזו
במכו רושם לעשות דאנתו שכל אורי. ...אותו

 אין הרי בגשפי-ריקוד, פתרון והמחפש אביו נית
העצ במלחמת שנקרא הנוער את אלאן מייצג הוא

 ישגו (משתמטים). הזהב״ ״נוער ולפניה מאות
בחו — ההווה את מצא לפחות אשר אחר. נוער
 סעסע. או גבר־עם ירעון. במלכיה, הנמצאים רים

 עד — תקציבים אחר הוא חיפושם כל ואשר
הלידות... הגבלת או העישון איסור כדי

חיפה אשכנזי, נוח
 האמת כל את חשפתם הרפורטז׳ה. על חן חן

 שכתבתם מה כל הלא כיום. הנוער של במציאות
חברתי. לנכי נם נכון

צה״ל ניגר, דוב רב״ם
 את עזב לא כתבכם שוחח עמו אשר הנער
 נוער תנועות משתי סולק אלא — הנוער תנועת

הנ כל ממנו דרשו לא אשר תנועות זו. אחר בזו
 סא־ חברות מעין רק והיו תלוצי מאמץ או שמה

מאורגנות. לוגיות
תל־אביב גורן, יצחק

 מטעם חוזר נתקבל עירונית) (שביעית. בכיתתנו
 ה־ השכונות לילדי לעזרה למפעל בנוגע העיריה

 כארבע של מינימאלית עזרה נתבקשה מוזנחות.
המ אלה דוקא התנדבו :מעניין בשבועיים. שעות

 עבודת־ ממילא והעמומים נוער בתנועות אורגנים
 ברחובות זמנו המכלה הזהב. מנוער בהן. הדרכה

 אין אחת... אצבע אף הורמה לא ובבתי-קולנוע
!זמן להם

תל־אביב בני־עקיבא חבר נוסבכר, בנימין
 שב־ השייי' הצר אה רק היאר אמאמר מחבר

 שבה, החיובי אה יהאר טרח ולא הסאלוניה חבדה
 דבריו, בצדקת הוא בטוח אם החברתי. הצד הוא

? בשמו מפרש ואינו זהותו את הוא מסתיר מדוע
מן, דן ברזנוב, זהבה גולו

 תל־אביב ״נרקיס״, חברת בשס
 עקרון עם קשר כל לצדקתידבריס אין

 אם כי חשובה הכותב זהות שלא המערכת
 האינפורמציה. מסירת
אילנה. שמה נשרה. היתה

 בננה, היא אכלה שוד אתמול אך
 החליטה להיות בהורה

והבליטה, חשפה קימורים
לנה. היא בהו*ן — אחרה כשהביתה אד

נשר שביט, מוניה
הדור חוכמות

 מפיץ שהדור בשמושה אמת מה לדשת ברצוני
הכלליים. הציונים למפלנת הצטרפותכם בדבר

 ירושלים מאיר, אברהם
האינפור כשאר מדוייקת זו אינפורמציה

 מעצירות כרוני באופן הסובל בעתון מציה
שקרים. של ומשלשול כשרון של

לגרמניה היורדים
 הסיפור ! ענומה לפרשה מתאים הסבר איזה

 )853 זזזה (העולם האמריקאית הפרסומת חברת על
 ליהודים שילומים לשלם גרמניה לממשלת שייעצה
 סופית קבע לכל מעל אולם מעניין. היה אומנם

ההסכם. כל של המשפיל אופיו את
 תל־אביב דנון, אליהו

 אלה היורדים, אלה ארץ, לאותה שחזרו ...ואלה
 שצ־ סיכנו שבחורינו אלה כשפנים, ממנה שברחו

 משחור. שחורים בלילות נבט של ונשאום מם
שלום מטרו :אליכם לי בקשה החוזרים לאלה

I!לזכות וד3■ אתה }*ס
ש ובמשך מהשבוע, החל י!
הקרובים השבועות לושת !׳
 של אחרון בעמוד יופיעו ׳!
 הג־ התחרות חידוני הגליון !׳
הזה״. ״העולם לקוראי דולה ;!
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 לך קוראת התחרות כסיום
וב יפים, פרסים מערכת

ראשה ן!
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ה על שמור החידון, את פתור, י!
 ההור־ אחרי עקוב ,16 בעמוד תלוש ,!
 הסב הבאים. בגליונות הנוספות אות !1

חב תשומת״לב את גם התחרות אל !׳
ומכריך. ריך ׳!

 ושל היא, נדול אחד קבר־אחים גרמניה, לאדמת
 של ושומנם חלבם כי קדיש אמרו הנרמני הסבה
שב לדבר תוסיפו אל לשולם ולשולם. הוא אחיכם

 :למות ההולכים אמרו זו בשפה באשד ריה.
ישראל״... ״שמש

גן רמת־ אביטל, בתיה
במדבר ציחצוח

 רב הפיתוח שר של ביקורו של לכתבה בקשר
השר שוחוז לא : )853 הזה (השולם בשיבה יוסף

 התשנייז לא לשלום. איש בירך לא שובר, אף שם
הס הוא הערבה. של המיוחדים העבודה בתנאי
 האוויר מזג את נידף מתנאה. בריטי כשר תובב

 ויעד רנל מכף מצוחצח היה עצמו הוא — הקשה
 העובדים את לראות אפילו טרח ולא — ראש

 הביקור של בסופו - הפוספטים. בכריית המיוזעים
 המפעל מעובדי מאחד וביקש התרחץ לחדרו. עלה

 בישראל שר התרנל היכן נעליו... לציחצוח שידאג
? נעליו את יצחצחו בערבה שפועלים

באר״שבע בערבה, ותיק פועל
הקטן ההבדל

 שטר בסרטו ),851 הזה (השולט רנק ארתור
 בז השטר את הצופים לפני מציג לירות מיליון
 כפי לירות, מיליון מאה בז ולא הלירות מיליון

שכתבתם.
לונדון פוקי,

 הקטנה. הטעות על מצטער הזה העולם
 פוראיה את להשוות מאוד שקשה חושבני

 השאח של היפהפיה אשתו ),852 הזה (השולט
בקוראן... לטורה האיראני,

 ברוך עיןמ שבטים, משה
 גם המעדיף המגיה, את בילבל הדפוס ג׳ין
 מוסר על השאח של אשתו את הכי בלאו

הקוראן.
? אשם מי

 את מקבל שאני השלישי השבוש שזה מכיון
 העתו*ן מניש וכן הראשוז ביום רק הזה השולם

 שדיין שליו שנראים פי של אף פתוח. כשהוא אלי
 לברר מאוד אבקשכם בידיכם. שנסגר הסימנים

הדבר. סיבה מהי
 רדס־חנה3הדמן, מיכה

 הראשונה אינה הרסן הקורא של תלונתו
 אולם הדואר להנהלת פנתה המינהלה מסוגה.

ממנה. תשובה עדיין אין
הנורמלית הכדטפחה

הנור למשפחה המצוייר השבועון לאנדרונינוס,
 אני לנמרי. אותי בלבל )853 הזה (העולה מלית
 פנים כל על הוא... או היא אני אם יודע לא כבר

 — הוא־הוא או היא־היא הוא־היא, היא־הוא.
 מוות. עד צחקתי

הא־הא...
עשו ואינפורנינוסיות פורנונינוסיות יותר קצת

 האובייק- עתוננו של רמתו את להעלות רק יים
טינוסי...

 תל־אביב ארווץ, יוסף
 הוגנוסית מינימנוסית, דרישה אלא זו אין

בהחלט.
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מרחבי מחזה
א׳ מערכה

מ (קם אפנדי איברהים
אחמד, :ומתמתח) מיטתו

יא״אחמד.
 מחייך). (מופיע, אחמד

ה הנשיא מי :איברהים
ז בוקר

 : בשעון) (מסתכל אחמד
 ג׳אפר בצפון סירי, יא כרגע,

במ סעיד ובדרום מסעוד

בושי.
 קא' לוגם (מפהק, איברהים

? אני לא למה בעצב, :הוה)
 סירי. יא כרצונך, : אחמד

 הטלפון:) שפופרת את (מרים
 חליפת־ מבקש אני ? החייט
הר הקישוטים כל עם נשיא

מת פניו (מקשיב, גילים...
 הטלפון את סוגר קררים,
ה יא״סידי. מצטער, בכעס).

ב לנשיא כרגע הוכרז חייט
 מרכז.

ב מערכה
המו הבירה בעיר רחוב

מתרוצצים. נים
 לא או נגיב :א׳ ערבי

ז נגיב
השאלה הנה :ב׳ ערבי
 יריות. להניב), יחד (הולכים
הפינה. המולה. צעקות.

ג׳ מערכה
ב כמו בבוקר. למחרת

ראשונה. מערבה
ב (מתמתח אפנדי אחמד

 יא־ איברהים, :צועק) מיטה,
איברהים.

 אינו (מופיע, איברהים
מחייך).
 ? הבוקר הנשיא מי :אחמד

 בשעון): (מסתכל איברהים
יא־סידי. אתה,

שעה) לפי (סוף,
החמשיר

ה פקיד איש, היה היה
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 כאסיר. ברחובות שהובל
 צמח. !״ גנבתי ״לא
 כך משוס אותן ״הן

נשאיר!״ הולי״רוח במוסד
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