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במדינה
העם

ורוח פי־דה
לתל־אביב. הובילו הדרכים כל

 מחיפה. הרכבת יצאה בבוקר ארבע בשעה
 שעות מזה התחנה רציף על שרבצו המונים,

 הקרונות. על התנפלו מקום, לתפוס כדי
 על ניתלו הקרונות, גגות על טיפסו צעירים

 החלונות. ועל הדלתות על ביניהם, החיבורים
 — נוספת הסתערות נערכה תחנה בכל

 דרגשים כסאות, בידיהם שהחזיקו אנשים,
מקום. להם לכבוש גיסו וסולמות

מש גבי על שלמים קיבוצים נסע. העם
של ערביים כפרים בדגלים, שטות מק. איות
 ה־ הגבלות ביטול את ניצלו שגבריהם מים

 גו־העדו את לראות כדי יום באותו סימשל
מ מהנגב, מהגליל, — תל״אביב — הרחוק

הירדן. ומגדות ירושלים הרי
 תל־ מתושבי אלפים ישבו כבר שעה אותה

ה לאורך וכסאות ספסלים על עצמה אביב
 בערב, כבר מקום תפסו מהם רבים מסלול.

 /־שעה משעה הלילה. כל ממקומם משו לא
 אזרחים כאשר העיר, חלקי שאר התרוקנו
 והגגות, המרפסות המדרכות, את ממלאים

 נוסף יחיד לאדם מקום למצוא היה שקשה עד
יפו. ועד ארלוזורוב מרחוב

 שדרת אחד: היה כולם את שמשך המאורע
 שעמדו האדם, עוצבות השלל, סורי השריון,

 עוצמתו את מחדש להפגין העם, פגי על לנוע
הצבאית.

 לאחר־ מעטות שעות השני. המיצעד
 האולמות באחד שני מיצעד התקיים מכן

הירושל האוניברסיטה קרית של החדישים
 צעדו המדינה של והרוח המדע גדולי מית.
 והתרבות, החינוך שר לעבר זה אחר בזה

 פרס את מידיו קיבלו ארן, (״זיאמה״) זלמן
ל״י. אלף בסך ישראל

 מיליון חצי לעומת המונים. נכחו לא הפעם
 באו הפלדה, בתותחי בתל־אביב שחזו האיש

 עלה לא בתותחי־הרוח. לחזות איש כמאתיים
 של הרוחני המאורע את לשים איש דעת על

 חשב לא איש העצמאות. יום במרכז השנה
 פרסי את יעניק המדינה נשיא כי כדאי שאולי
 דגל מופקד בו המוני מעמד באותיו הרוח
חיל־השריון. ליחידת צה״ל
 תתמודד לא שלעולם קטנה, למדינה אך

ו היוצרת שהרוח יתכן יריביה, עם בכמות
 חשוב פחות לא שריון הן התרבותית האיכות

הצרפתי. הטאנק מאשר

מדיניזת
-אד■3ל ריציאדד

 כסוף- הגבר שאל רוצים?״ אתם ״מה
ה הקונסוליה של האפל במסדרון השיער,

 את בירושלים, ממילא ברחוב אמריקאית,
עליו. שעטה הגדולה העתונאים קבוצת

 עתו־ למסיבת נקראו הם נדהמו. העתונאים
 הנשיא שליח ריצ׳ארדס, ג׳יימס עם נאים

ה לכניסת קרובה היחד, השער, האמריקאי.
מיהרו. והכתבים שבת,

 והתקיף הקשיש האמריקאי הגבר אלם
 טען, למסיבה, קרא לא הוא — לדבר סירב
 שאלות על ענה לבסוף להגיד. מד, £ו ואין

 לו. שהוצגו 20ל־ קרוב מתוך בלבד, ספורות
 סוד־ נשארה לישראל הפתאומי או ב! סיבת
פתרונו. את ידעו מאד מעסים שרק כמוס,

 ישב ריצ׳ארדס הטלפון. צילצל למי
 כדי לאייזנהואר, לחזור והתכונן באתונה

 ממנו (שקיבלה בירדן נצחונו על לו לדווח
 כאשר בה), שביקר מבלי דולאר, מיליון 10

 שציווה דאלס פוסטר מג׳ון דחוף מברק קיבל
 הודיע הנשיא, לתל־אביב. מיד לנסוע עליו

 ביקור־בזק אחרי רק פניו את יקבל דאלס,
זה.

ב הטלפון צילצל בלילה מאוחרת בשעה
 ברמת־גן, ארצות־הברית שגריר של מעונו

וה מאתונה, היתד, השיחה לוסון. אדוורד
 מד,שגריר דרש הוא ריצ׳ארדם. היה מדבר

בישראל. לביקור הסכמה מיד בשבילו להשיג
ב לתורן טילפן הוא החמד,מה. לא לוסון

 לידיעת הדבר את להביא ביקש ביג׳י, משרד
 של לביתו טילפן זה אחרי ראש־ד,ממשלה.

 לארצות־הברית המחלקה מנהל הרצוג, יעקוב
הירושלמי. במשרד־החוץ

לפעו נכנם הראשי, הרב של בנו הרצוג,
 של פגישה התקיימה לילה באותו עוד לה.

פקי וכמה אשכול לוי מאיר, גולדה ביג׳י,
 של לבואו להסכים ההחלטה* בכירים. דים

 גם לחשוש צריך היד, לא ביג׳י האמריקאי,
עוד כי בממשלה, השמאליים שותפיו מפגי

 לבואו יתנגדו שלא דעתם את גילו לכן קודם
 אחרי רק שליחותו על עמדתם את ויקבעו

הביקור.
 לב־ארי ריצ׳ארד כמו חוזר. לב״ארי

 להציל כדי גורלי ברגע לארץ שבא האגדתי,
 בא כן בצרה, שהיתר, ממלכת־הצלבנים את

 אוצר של הנקוב הצרור את להציל ריצ׳ארדס
ישראל.

 השאר בין שיסתכם זה, אמריקאי טוב־לב
מק היה לא •, דולאר מיליון 10 של במענק

 זה היה ריצ׳ארדס, של ביקורו עצם כמו רי.
 של עמדתה על עמוקה להכרת״טובה ביטוי

ירדן. במשבר ישראל
 ההפיכה היתד, ודאלם, אייזנהואר לגבי

 שלהם. בקאריירה נקודת־משבד ירדן של
 לדוקטרינה הראשון המעשי המבחן זה היה

מח לכל כתרופה הכריזו עליה המפורסמת,
 חשבון לקלקל יכלה ישראל המרחב. לות
 צד,״ל את ושלחה בירדן התערבה אילו זה,

 תחת הנהר, של המערבית הגדה אל לצעוד
בתל־אביב. מיצעד לערוך

 לאייזנהואר נתנה בשקט, ישבה ישראל
 האמריקאית התודה בעמאן. נצחונו את לנחול
 מארחיו: את ריצ׳ארדס שאל מובטחת. היתד,
 התשובה את כשקיבל מעוניינים? אתם במה
 ההמונית העליה את לקלוט ישראל שעל

 הבטיח רב, בכסף עולה הדבר וכי מאירופה,
עזרתו. מיטב את האמריקאי

אפי דרש לא ריצ׳ארדס המקל. תפקיד
 מקבלת שישראל כך על מיידית הצהרה לו

 אחרות. מארצות שדרש כפי הדוקטרינה, את
 למעשה כי תנאי. כל בלי הכסף את נתן הוא
בואו. לפני המחיר, את ישראל שילמה כבר

 קשיים שום לביג׳י צפויים אין כך משום
יכו אינם הם גם ומאחדות־ד,עבודה. ממפ״ם

 שכבר שרות עבור תמורה לקבל להתנגד לים
המלאה. בהסכמתם ניתן,

אמרי של היפים הסנטימנטים מאחורי אולם
 אמריקה מאד. מפוכחת מחשבה התחבאה קה,

 מבצע של והיחידה האמיתית המנצחת היתד,
 את להוציא הצליחה לו הודות כי סיני־סואץ,

 אל־ עבד של מידיו וסעודיה ירדן הלבנון,
 עיניו לנגד שוב לנפנף ביקשה עתה נאצר.

 הרמז הישראלי. במקל המצרי הרודן של
להת יוסיף אל־נאצר עבד אם ברור: היה

 ישראל תקבל הפרו־סובייטית, בעמדתו עקש
 באופן לעומתו ותתחזק העזרה כל את

רציני.
 גוח. אינו לעולם זר בידי מקל של תפקידו

 על־ידי שעבר בחודש שד,ושר בהגדה, בשיר
 המקל היכר, אמנם הסדר, בליל ישראל אזרחי

 ושרפה האש באה לבסוף אולם הכלב, את
המקל. את

עמ!ס ברשת
ת ח ת ם מ בי כ כו הנוצצים ל

 לעבר קפץ השמש הרוח. סערה בחוץ
 האולם בתוך אולם להגיפם. כדי החלונות,

הת שלא אף יותר, עוד חזקה רוח סערה
ואפורות. שקטות במלים אלא ברעש, בטאה

 אינו שהדבר בית־המשפט יחליט ״אפילו
בפי להביע הוא חייב הנדון, לענין חשוב

 אמר סד,ר,״ יחזקאל העד על דעתו את רוש
 הנתבעים מן שניים פרקליט תמיר, שמואל
הסיכום. בדברי בן־גוריון, עמוס במשפט

 כד, עמדה בעל אדם בא רחוקות ״לעתים
 לבית־המשפט וניתן לביודהמשפט, חזקה

תו... על לעמוד הו  כשקרן, נתגלה סהר מ
 שלמד, שורד, אחריו גרר בעדותו שקר וכל
ם... שקרים של  הדוגמות אחת זוהי נוספי

הנוצצים...״ הכוכבים תחת לשחיתות
ה המפקח של בדבריו פרט אחרי פרט

ה של המגדלת הזכוכית תחת הונח כללי
הסתי נחשפו רחמנות ללא המשפטי. ניתוח
 דבריו את תמיר כשסיים ההתחמקויות. רות,

 המפקח של הציבורית דמותו היתר, סהר, על
ברסיסים. הארץ על מוטלת
 עצמו עמום היחיד. הניזוק היד. לא סהר

צי היה הסיכום יסוד כי יותר. עוד סבל
 עד כאשר אפילו תקדימי: מפסק־דין טוט

 אין הרי זה, מסוג במשפט מגמגם תביעה
 כאשר וכמה כמה אחת ועל אימון. בו לתת

 לו, הקרוב עד או דיבה, במשפט התובע
 הדבר שקר, עדות ומשמיע מיסמכים מעלים
התביעה.״ אי־צידקת את מוכיח

 לאותן שיוקדשו זולאר מיליון 200 מתוך *
 הדוקטרינה את שיקבלו המרחב ארצות ו7נר
אייזנהואר. של

נצי; ג׳ארו, לגוסטאב שיין הגנרד כובע
 במדי־ הבמה על שבלט הצרפתי, שר־ההגנה

גבוה. צרפתי קצין של הצוחצחיס הפאר

משמש ממבל, לכובע מעל אבא, כובע
 בן ליגאל, השמש קרני מפני כפולה הגנה

במצעד. ביותר הנלהבים חצופים. אחד הארבע,

 יותר הרבה צבאיים מיסדרים ראו .הם הזרים. הצבאיים לנספחים שייכים העמים כובעי
 הארוכה הזרוע בעל הקטן הצבא — צה״ל אן ואטומי, אלקטרוני נשק שופעי גדולים
הגדולים. נציגי של והיבשה המקצועית תשומת־לבם את גם ריתק — הנלהבת והרוח
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