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 הרי לך, וכותב זה ברגע יושב אני אם

צעי לארבעה בעיקר כך על להודות יש
 ארבעה עמדו חייהם של מסוים ברגע רים.
 שניות תוך להחליט, ההכרח בפני אלד,

 לדאוג' אם :מאד גורלית החלטה ספורות,
 במוות להתגרות או לבסיס, ולחזור לעצמם
ז פצוע חבר חיי להציל כדי בטוח כמעט

 עברית בקושי שדיברו הבחורים, ארבעה
 האניה מן שביעות ששה לפני רק וירדו
להי ספונטאני באופן החליטו חיפה׳ בנמל
 הם קיומם. ליצר במקום למצפונם, שמע

 ידי על לי ואיפשרו הפצוע, את הוציאו
מאמרים. לכתוב כך

אנ והרבה יתכן מרוקאים. היו הארבעה
 שיש נוסף פשע שזהו כיום, יחשבו, שים

 המרוקאים, של הפשעים לרשימת להוסיפו
 לו הדירוה ולחזון למדינה היה מוטב וכי

 שהיה במקום הפצוע אותו את השאירו
 דעה לי יש מובנות מסיבות אולם מוטל.
 בלתי" דעה : מודה אני הענין. על אחרת

 דעה בלתי־הגיונית, דעה לגמרי, אובייקטיבית
משוא־פנים. עם

 הנוגע בכל כיום ניטראלי איני כן, על
 המית־ של אחד בצד עומד אני למרוקאים.

בעד. אני רם.

ה מן אחד לי כתב שביעות כמה כעבור
 : הוא כתב אותי. שזיעזע מכתב ארבעה

 אחזור אני הצבאי, שרותי את שאגמור ברגע
מי בשביל להילחם לארץ באתי למרוקו.

בזרו אותי שיקבלו חשבתי חדשה. לדת
 אותי הכריח לא איש כמתנדב. פתוחות, עות

 אולם אמידה. משפחה בבית השארתי לבוא.
אינו איש כלב. כמו מתהלך אני עכשיו
 רוצות אינן בחורות לביתו. אותי מזמין
ממרוקו. שבאתי להן כשנודע אתי, ללכת

 כל לשלוף עומד אני כאילו בי מסתכלים
מע אני חופשה, מקבל כשאני סכין. רגע
ולהשתכר. במחנה להישאר דיף

מ שלושה חזרו הצבא מן שיחרורם עם
למרוקו. הארבעה בין

ה כשראיתי, בהם נזכרתי גם נזכרתי
מוסינזון, יגאל של מחזהו את שבוע,
קזבלן.

ש מי הזה. המחזה מן מאד התרשמתי
 ימצא בודאי חלשות, נקודות למצוא ירצה
ה בפינות מסתתרים הליקויים אולם אותן.
 ידין, יוסף של דמותו עומדת במרכז במה.
גדולה. אמת שכולה דמות והיא

 האצבע את לשים הצליח שיגאל דומני
 של נקודת־המוקד על האינטואיציה בבטחון
 חומריים תנאים של ענין כאן אין הבעיה.
 כד, לעתים שנשמעת הטענה מגוחכת קשים.

 לארץ בא כשאבי יש, ״מר, :אצלנו קרובות
באוהל...״ וחי סבל כן גם הוא

ב הכל היו אז : גדול אחד הבדל ישנו

וחד וותיקים ומונהגים, מנהיגים אוהלים,
 בקאדילאק, המנהיג נוסע כיום ואילו שים,

 בשיכון, המרופדת בכורסתו שוקע הוותיק
ה החצוף המרוקאי על מתמרמרים ושניהם

להתישבות. לצאת מסרב
ב גדלו המרוקאים :להכחיש צורך אין
 ילדותם סביבת הצבר. מאשר שונים תנאים

 למצוא שרוצה מי חותם. עליהם הטביעה
 וזאת — אילם למצאם. יכול פגמים, בהם
ה אנשים הם — האישי מנסיוני אומר אני

 לאיש הנאמנים באהבה, אהבה על מגיבים
כשני יותר, טוב חומר אין להם. הנאמן

אישית. דוגמה להם תנת
 מי נמצא שלא ה־.; ד,מדיו־• של האסון

 להם שיראה מי אהבה, של יחס להם שיתן
למע נזרקו רבים במקומות אישית. דוגמה
 שאמר וכמו קש, של חבילות כמו ברות

הב •שני אחרת, בהזדמנות גלילי, ישראל
קש. של וחבילות בני־אדם בין מסוים דל

 מפותה חוש־כבוד בעלי הם המרוקאים
 הרגישו הם מפותח. מדי יותר אולי מאד,

 הם זילזיל. של יחס הוא אליהם היחס כי
 במעשים שהתבטא איבה, של ביחס הגיבו

 ה־ בכותרות המוזכרים האנטי־חברתיים
עתונים.

 שמו־ חששתי לסופו, המחזה כשכתקרב
 ב״האפי יסיים הקלה, בדרך יבחר סינזון
 חבריו ואת קזבלן את יוביל מתקתק, אנד״

 כשאיש להתישבות, באחוות־רעים הצברים
 מוסינזון, של לזכותו רעהו. שכם על טופח

 בפני עמדו כי לציין יש המחזה, ולזכות
 את המחזה בסוף זורק קזבלן זה. פיתוי

 הרעות את ומנתק הארץ על הקוניאק כוס
 לחברים עורף פונה הוא בקרב. שנוצרה
 רוצים כשתם אפילו בו, מאמינים שאינם

להצילו.
 בשצף יטענו רבים כי מראש יודע אני

״קונ סוף לו שאין מפני המחזה נגד קצף
מצ מוסינזון לבעיה. פתרון סטרוקטיבי״,

ל גלויה תרופה מציע אינו הנגע, על ביע
ה של בלבו חבויה התרופה הרי אך עין.

מדו האולם מן תצא אם שלך. בלבך צופה,
 של המאופק והמישחק — ומהורהר כא

שמו של השקט הבימוי עם יחד ידין, יוסף
 מצב־רוח בך ליצור משתדלים בונים, אל

שלו. את המחזאי עשה הרי — כזה
ה המלים יצלצלו לא מי של באוזניו
 את לשפוך טוב היה ״קזבלן 3 אכזריות
 סואי־ עיראק של גדר־התיל על שלו המעיים

 כוס לשתות בשביל טוב לא קזבלן אבל דן.
המלחמה.״ אחרי שלו, החברים עם תה

 בעתונים מתנהלת האחרונים בחדשים
 המרוקאים. עלית נגד פרועה הסתה מסוימים

 היכן שהוא כל ספק שיישאר רוצה איני
או ראינו אנחנו זו. בשאלה אנחנו עומדים

 לשתות מוכנים אנחנו בעיראק־סואידן. תם
כיום. תת איתם

מכתבים
איש-השנה

ש־השנה אל :אי :איש־ודעולם נריגוולד. מלכי
ליבנה. אליעזר :איש־הכנסת דה־קאסטרי. ננראל

 תל־אביב פינשטיין, גבריאל
הו ד  בפני )881 הזה (העולם נלין אורי של עמי

ה וועדת־החקירה ע לו רק להערצה. ראוי  תואר מני
איש־השנה.

ירושלים רובנר, חנן

א איש־השנה ם, הצבר הו דנני גליו... אצרי סעי
 טבריה שור, זיוה

ר' :השנה איש ש בליז. או  מנדם :העולם אי
שה פראנם. ה: של הא שנ ת״ ה תננ  מרים ה״מס

).873 הזה (העולם אל-אשהב
 חיפת אריאב, נחום

ש־האמנות ם פרד ההווי :אי  הזה (העולם מאנ
שן שהצטיין ).881 טי כפר לי עתונים שני ואכל פו

©

ה. באולפדהטלביזי
 תל־אביב ליברמן, אליעזר

עתונים. זולל• יעודד לא הזה העולם
למנהיג התאווה

 מאמרכם על הערות כמה להעיר רוצה הייתי
 הזה (העולם גלילי ישראל וער שהה יצחק מאז
שיכם ).880 פו ם חי ם הנבוכי שי הנוא  ״מנהיג־ אחרי ו

ם הדור״ שעממי  של הסתלקותו עם מאד. כבר מ
 להערצתכם נבול היה לא לשדה־בוקר נ׳י. בי.

אי כלפי  שהציבור אלא ופושם־הרנל. הזקן המדינ
תו דעת אתכם אילף שו  הנזיר־הרועה. לפולחן באדי

תו עם הקצר הרומן נם שיו  פייטן של המפוקפקת אי
לדסן, נהום הנאצים.  לא ביותר. יפה עלה לא נו

מן עבר סט אלון, וינאל רב ז טרי  2 מספר המילי
ת של מו את קנה בנין) (אחרי ישראל מדינ ל  עו

 הדור, נהה לא אחריו אף כי מסתבר בעיניכם.
שו  — חדש באילן להיתלות מנסים אתם ועכ
שיה דק בעצם א — דל ב  כדי גלילי. ישראל הו

ש לעולם להגניב פ  חסרת־הטעם. הגלולה את המטו
״הזקן״. של הנער*( בזכרו אותה מתבלים אתם

חיפה תיבון׳ חיים
לזכרון חמשירדן

 החידון לעורך אוי
שאל שערך  זכרון מ

 דעתו ולחיזוק
כרונו מידת על  ז

פתרון. להדפים שכח
חיפה אלמוני,

 :החידון עורך תשובת
 שהעיר לקורא תודה

 והזכיר. חרז התריע,
 ברכות שפע הנה

 ! הרוחות לכל אך...
החמשיר. סוף את שכחתי

בבלגיה ישמעאל
שמעאל מבצע המאמר  מעני )877 הזה (העולם י

 זו מעין מדינית תוכנית כי מקווה אני ומעודד. יין
שלתנו. ידי על בקרוב תתבצע במאמר, המובעת ממ

 בלגיה גמבלו, חת, דן
ת מתכניתכם רמזים כי לראות ...שמחתי  הנועז

מיו נם התננבו או שה של האחרונים לנ  שרת. מ
ף הדבר סי חיפו! ברן, אליעזר כבוד... לו מו

תעלומון
ם להציב לכם קל חכמים. תמיד אתם מוני  תעלו

 הבה אולם )881 הזה (העולם שלכם לקוראים
ם אתם אם ונראה מון על להשיב יודעי  שלי: תעלו

שלפתע הירקון שפת על ישבתי  כבדה יד נהה כ
 אני אבל בני. ״אתה : אמר עמוק וקול כתפי על
״ I אביר לא

 רנזת־גן בן־יקיר, ישראל
 את להכיר ישמחו הזה העולם חידונאי

 קולה אס להיווכח בן־יקיר, הקורא של אמו
בנה. חכמת כמו עמוק כה באמת

זקן עם טעות
 בפני הרצאתי על הידיעה את לתקן נא אורשה

ע להו שעתיים טרחתי לא ).881 הזה (העולם מב״
לסטוי (כי הוכח שכבר את כיח ש). היה טו פ  טי

שא  הספרות מדידת מפני אזהרה היה הרצאתי נו
שראלית התשע־עשרה. המאה של בקנה־מידה הי

שותף ״דבר אמרתי לא מעולם  דבר בין...״ מ
שותף להיות יכול . רק מ . ל.

 תל־אביב שיף, ■מדיד
 ולרבים הכיתוב לעורך משותפת הטעות

 — לטולסטוי כמו ארון, זקן לה יש אחרים.
שיף. למיזד וכמו

המלחמנע תחת חדש אץ
 הכותרת תחת א. א. הקורא של למכתבו בקשר
 כבר כי להעיר עלי ),879 הזה (העולם מלחמנע

ם, דברים קראתי שפה אך דומי ה. ב מי שונ או  בנ
מונד של אי ברק, אד  בן הגדול הבריטי המדינ

ס על .18ה־ המאה  : ברק אמר וכה אמריקה. עם פיו
ש אשר ״התועלת מו שי ת. רק היא בכוח ב  זמני

שוי הכוח ש אין אבל קצר, /יזמו להכניע ע מו שי  ה
ע.״ לשוב הצורך את מסלק בו ולהכני

מה • ש של תוצאה תמיד אינה ״האי מו שי  ה
ש בכוח, נו והחימו נצחון.״ תמיד אי

 כי אמצעים. ללא תשארו תצליחו, לא אם •
ס, נכשל כאשר  בכוח. להשתמש הברירה נותרת הפיו

 תקווה כל נשארת לא הכוח, נכשל כאשר אבל
״ ס. לפיו
לו לעולם, נאולה להביא א. א. היה יכול  אי

מרו. בשם דברים הביא רק או
חיפה פלץ, משה

f

באדיון
של השנה ראש

1:d ! u u ה ו ה

לינה... טינה...
 בכתבה ? שלכם הכתב של העיניים הלכו לאן

ע )881 הזה (העולם נלין אורי על פי  תצלום מו
א קונצרטינה. של הו ה״. בכותרת כתב ו לינ דו מנ ״

 ירושל־ם ינובסקי, עמיחי
 הכלי : טעו ינובסקי הקורא וגם הכתב גיס

 מר, אבל מפוחית־יד. הוא בתצלום המופיע
מנגן. שזה העיקר ? ההבדל
ומין חוק

עה המדינה קברניטי נא יראו צנו הטהורה״ ה״  ו
ת הנענו היכו עד שלנו, דו ת הו לו שטרה״ ל״פעו  המ

ת שכו ת ננד הממו ת יש :הזונו מו  זונה ששם מקו
מדת אחת  ללא נברים עשרות של לרשותם עו

שך הפונה ש—שעתיים במ טת ע״י שלו  העבודה שי
 המקום היה מאחת יותר היו אילו כי חדרים. בשני
ת״ ״בית נקרא כול — החוק. לפי האסור זונו  הי

שהו א איזו מדינה על להצביע מי ש בעולם שהי
ם בתנאים זנות קיימת שם מי  כאלה ושפלים איו
ת בין אף ולו ת המדינו טיניו ביו הנחשלות הלבנ
■1 תר

ת בית בכל ש שקט. יש בעולם נורמלי זונו  י
מו, יש נקמו, ה ז שנ ם של חלשה תנועה וי צאי  יו

ת ונכנסים, ת זונו  ולא אחד ללקוח מחכות אחדו
בן, I להפר ם כמו  עוברת הזונה אין כאלה שבתנאי

פה את להדום העלולה בצורה  במר ועצבית נו
ת שבתי היכן — בישראל  בכלל קיימים אינם זונו

ס. על1 י נ ה
 מפחד- משוחררת להיות רק לא צריכה הזונה

ת להיות עליה אלא המשטרה. ת־ ליהנות זכאי מ ה  מ
ת״ תזדקק שלא כך — המשטרה הננ שעב ל״ המ

תה. דים או

ת זקוקה איננה המשטרה מן ל״צוו או  וקבוע״■ מ
שכת לשם ת הבלתי הסרק רדיפות המ  עלי הוננו

ת ת המשטרה ומבקריהן. הזונו סדו מו שפט ו זקו המ
 לא המבוגרת הזונה ש־(א) להכרה סוף סוף קים
ה רק ם פונעת שאינ שו  בחברה. או בעולם, אדם ב

שה היא אלא ת עזרה מני שי ם להרבה ממ שי  אנ
ת לא ה או הרופא של המפוקפקת מהעזרה פחו

לוג כו הזונה, את המשעבדים אלה את (ב> : פסי
ש לעקור יש אותה. מכריחים או מנצלים שור  מה

שלה, על (נ) ברזל. ביד ת הממ  משרד- באמצעו
ת או ם8ומשרד־ה) הברי ס שפטי ת את להכני  הזנו

פקוח. עליה ולהטיל במטנרת־החוק
שה לבסוף  המחוקק־ היה למה :לשאול לי יור
בלני. הישראלי שי סו להת כדי עד ומתקדם אנו

ת חשב ת, בסטיו אליו סכסו מו א הו תן ולהוצי  מנדר או
ת עברות תו — כפיה) איו (כאשר פליליו או ב  ו

נו הזמן שה שנם להבין רוצה אי  זכות לה יש א
פה על אין היא, נו ת ו  הרמה עד אותה להדוף זכו

1 1 בזנות התעסקות בנלל
תל־אביב ספרון, א.

ה״1ה ״העול□ שד התיאטרון שרות
 ״קזבדן״ הקאמרי התיאטרון הצגת על הקוראים בפני בהמליצו

 בהצגה לחזות מהם גדול למספר לאפשר ביקש !)0-11 עמודים (ראה
 לאחד שיאפשר הברטיסים מבפר את התיאטרון מן רבש לכן חינם.
לויתו. בת או בן עם יחד בהצגה, חיגם לבקר קוראים מאה מפין

! ת1 גליו! על שמור

 זה במקום תופיע הבא בשבוע במספרים. מסומנים השבוע חזה העולם גליונות כל
 הראשונות. ההצגות לאחת בכרטיס־כפול חינם יזכו שבעליהם הגליונות מספרי רשימת
! בידיהם זה כשגליון רק הכרטיסים את לקבל יוכלו הזוכים

1

?82 הזה העולם


