
 גם חפצי* מיני בל לו ומביא שבוע מדי
 ואף חביתה׳ איגרת .לכתוב זכינו אנחנו

 המוראל את שהעלתה מהבית איגרת קיבלנו
 שמתוך לי נתברר עכשיו רק לשחקים. שלנו

 רק הגיעו הביתה ששלחתי המכתבים ארבעת *יי
שניי*

★ ★ ★ הכיתה וף,0־8סד;
 מכרסמת מרה אכזבה החלה פתע ך
רו שלא ההרגשה עלינו השתלטה בנו. /
 אחרי פעם לישראל. חזרה אותנו לקבל צים

ש שונות, *בצורות שובינו לנו רמזו סע*
 ושכבר לישראל, חוזרים ככר והיינו הלוואי

 רגעים באותם לישראל. שנחזור הזמן הגיע
 חזרה אותנו לקבל רוצים לא שאולי חשבתי
 מוכנים המצרים ואילו הספינה, בלי הביתה,
 את לשחרר רוצים ואינם אותנו רק לשחרר
דורון.

אלינו, ביחס ניכר שיסור חל ושוב
 רק ים* יותר אלינו להתנהג והתחילו

ש־ בכדי זאת עשו שהם מבין אני עכשיו
 משהו עליהם נספר אולי הביתה בשובנו

סוב.
 אמרו שוב השבוע, בבוקר ראשון ביום

 ושוב שלנו, היפים הבגדים את ללבוש לנו
 שאמרו למרות הפעם, אבל לעזה. נסענו *

 אותנו להחזיר שעומדים האמנו לא לנו,
האמת. היתד, זאת הפעם אבל הבית*
 באו הלילה, כל כמעט ישנו שלא לאחר

 ונסענו בבוקר, האו״ם של החירום חיל אנשי
 מחוסר עייפים היינו ארז. למחסום אתם

 אפילו לישון לא מעדיף הייתי אבל שינה,
 הנכסף לרגע להגיע והעיקר לילות, י עשרה
הזה.

 הרבה כך כל עלינו התנפלו המחסום ליד
 אל דרך לי לפלס הצלחתי שבקושי צלמים,

 הרבה שיבואו לעצמי תיארתי וחברי. מכרי
 עם שיבואו חשבתי לא אבל שלנו, מהכפר

של* אוטובוס
ה כל של רעבונם את שסיפקתי לאחר

 משום עתונאים, מסיבות בשתי עיתונאים
הת מהשאר, סוב יותר עברית מדבר שאני
דור, בכיזזן לנסוע האוטובוס סוף־סוף חיל

שלנו. הכפר
 על רק וחלמתי הדרך כל .עייף הייתי
 בחדרה אבל בגדים. והחלפת טובה, מקלחת
 שרנו אקורדיון! לאוטובוס ולקחנו עצרנו

 בשעת לנמנם פחדתי הדרך. כל לצליליו
 את שאניח שברגע ידעתי אני כי הנסיעה,

משבוע. פחות לא אישן הכר על ראשי
 חודשים ארבעה במשך ידענו לא במצריים

 כאשר אבל גשם. המושג של פירושו מה
בוץ, מלא כולו היה הוא הכפר, אל הגענו

 המגפיים לי שחסרות הרגשתי עתה ורק
המצרים. על־ידי ממני שנלקחו החדשות

 לעלות צריך והייתי גשם, טיפות דלפו בבית
 שאני ידעתי אז רעפים. שני להחליף לגג

בבי* באמת
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במדינה
)6 נופנזוד מזסשך

 מבריקות, כה נאש של תשובותיו נעשו
 נשמע משפט וכל צליל הפכה מלה שכל עד

 על היתר, בין נשאל, כאשר כסימפוניה.
ה תבור, אלי בפרשת המשטרה התנהגות

פשעים קבלנית. איננה •המשטרה שיב:
 מבצעיהם. נתגלו לא עדיין חמורים יותר
 עד התעלומה את שנפענח לומר יכול אינני

 מקולנוע הרוצח גם כי דוקא. העשור חגיגות
בינינו.״ חיפשי מסתובב עדיין צפון

 גילה הזח חטולם כתב עם פרסי בויכוח
 על הברקות. עוד עמו נשארו כי נאש

ה את המשטרה תבעה לא מדוע השאלה
בבית שקר עדות על לדק זינגר קצין

 באופן זאת עשה שאזרח אלא ר,משפט,
 הבקיע מי חשוב זה •מה השיב: פרסי,

גול.״ שזה העיקר השער, את
 לי איכפת •לא הויכוח: את נאש סיים

 שקרנאש,״ או נאשקרן בעתון לי קוראים אם
סוב־לב• בצחוק ופרץ

מדיניות
ר ה העצה ה ע הר

 בקודש־ד,קדשים, ראש־חזיר הופיע אילו
 מאשר יותר גדולה להיות התדהמה יכלה לא
ישראל. צמרת את השבוע שתקפה זו

 ך,וא במדינה ביותר הקדוש הדבר כי
 טכסיס בישראל היא אין צרפת. עם הידידות
 שהצלחתם דבר־שבאסונה, היא חולף. פוליטי

 פרם שמעון בן־גוריון, דויד של האישית
בו. תלויה דיין ומשה

 הרים באו״ם בכהניו. האליל בעט השבוע
ישראל. נגד ידו את הצרפתי הנציג

 מיהרו ישראל פרשני לחליפין. מקלות
 כי להסביר ניסו הם השרץ. את לסהר

 עצים נטיעת נגד — הצרפתית ההצבעה
 — ארמון־הנציב הר של הישראלי בחלק
 לא שישראל רצינית, ואינה חשובה אינה

 נשארה עצמה ההצבעה אולם ל* התנגדה
האומות. ביחסי כמפנה רשומה

מ זה מפנה ניבאו פקוחי־עיניים אנשים
 של המדינית לנאיביות בניגוד כי ראש״.
 גישה בעל עם הם הצרפתים ומרעיו, ביג׳י

הח וחצי שנה לפני למדיניות. מאד צוננת
 עבד גמאל נגד כוחם כל את להטיל ליטו

 אז היה המצרי שהנשיא מפני אל־נאצר,
בחפ אלג״ירי* מורדי של העליון הפטרון

 נתקלו המצרי, את בו להכות מקל שם
מיבצע־סיגי. נולד כך בישראל.
 המיבצע, מכשלון רק נובע אינו המפנה
 היתד, לא זי דרך כי לצרפתים שהוכיח
 נשיא עצמה. באלג׳יריה התחיל הוא כדאית.
 עצמי את הפך בורגיבד״ חביב אחר, מרחבי
 אל־ עבד גמאל את סילק המורדים, לפטרון

 הלוחמת. באלג׳יריד, השפעה מכל כמעט נאצר
לטוני* מקאהיר עבר האלג׳ירי המרד מטר,

 בו להכות מקל הצרפתים חיפשו עתה
 מגמאל סוב מקל היה לא בורגיבה. את

 ברמזי־אהבה החלו הם עצמו. אל־נאצר עבד
 מצד חיובית לתשומת־לב זכו קאהיר, לעבר
 לבו בקאהיר, סתסמם שמוחו ומי גמאל.
בתל־אביב. מצטנן
מש הופיעה בו שבוע שבאותו קרה כך
ו בתל־אביב רבת־שמות פרלמנטרית לחת

 ירדה כבר והפאר, הכבוד למיטב זכתה
 ה־ המדינית בבורסה משני למקום ישראל

 ארמון־ להר בקשר ההצבעה פאריסאית.
 העצה .הר הנוצרים בפי הנקרא הנציב,

 תמימה ודתה כמה עד הוכיחה רק הרעד״״
 את להשעין שביקשו היועצים של עצתם

צרפת• על ישראל של מדיניותה כל
 כמו במדיניות, אולם כמחסן. חו־כ
 גמאל כשהחל סוב• בלי רע אין באהבה,

ה ואחיותיה הצרפתיה הכלה עם לרקוד
 חן הדבר מצא לא והאמריקאית, בריטית

 זו חיפשה עתה הסובייטית• הגברת בעיני
 להיזהר. לו שמוסב הגמיש למצרי לרמוז דרך

הת על ראשונים רמזים הבדוקה: הדרך
לישראל. סובייטית קרבות
 היה הזה המישחק לכל האופייני הצד

 רצון נטול חפץ בחזקת היתד, ישראל כי
 והוחזרה המחסן מן שהוצאה חרב עצמי,
 הזרות. הממשלות של נפשן כאזזת אליו
 ממשלתה אשר למדינה טבעי מצב זה היה
משלה. מדינית דרך כל חסרת היא

שלים ירו
ד ר פ ל ה בו ט ו

״אחאו
 הציונית העיר״ עם יזזד שפלים בצע רודפי

 בב־ 11 1 ירזשליס את ולשרוף לסמא שמדו
תפרובתית. שחי׳ ברינת בתוכה מתם

).1060{ הזה העולם תצפית השאר: נין •י

כירושלים לכריבח אכן־הפינה הכחת על המשטרח משמר
לבסלה סרחה

 רוצים הללו שהרשעים מה שמים! שומו
* עיר מירושלים לעשות  קדשנו...

 לפני שהופץ הכרוז של תכנו היה זה
 פיסות בירושלים. נטורי-קרתא על־ידי שבוע
 ה־ בנין לפני פוזרו אשר הקטנות, הניר

 מערכה של לפתיחתה האות את היוו עיריד״
 בבריכת־ למלחמה נזעקו הדת קנאי גדולה:
להקים. פרטיים בעלי־הון שעמדו השהיה

הת בה הראשונה הפעם זאת היתה לא
 המשותפת הרחצה נגד ירושלים קנאי קוממו

 כבר זכתה זו בעיה ונשים. גברים של
 רגמו כאשר שעבר, בקיץ משטרתי לטיפול
 שהובילו המשאיות את באבנים קרתא נטורי

 במבואות שורש, השחיר, לבריכת מתרחצים
 דמם את יותר הרתיח מה ברור לא העיר.

הי הרחצה השחורות: הקפוטות לובשי של

1

כמיעצר כלוי נוטר־קרתא
לבסלה ברונה

 הקיץ בימי החופשיים .זכו לד, מרעננת
בשבת. הנוסעות המשאיות חטא או הלוהטים,
 שהמשטרה בשעה דחה. העיר ׳ ראש

 לפני שהתנודדו המפגינים את לפזר נזעקה
 נערכה שעבר, רביעי. ביום חעיריה, בגין

חרי מלולית מערכה העיריד, מועצת באולם
 למקהלת הצטרפו הדתיות הסיעות נציגי פה.

 חפת מש רחצה לאסיר דרשו הבריכה, מתנגדי
 אגרון, גרשון העיר, ראש ונשי*• גברים של

 שעד תקווה מתוך מידי, מדיון להתחמק ניסה
 הבריכה תיהפך העיריה מועצת להחלטת
זמנית. נגנזה החוק הצעת מוגמרת. לעובדה
ה את קרתא נסות תכננו שעה אותה
 את בכוח לפזר הבטיחו הם הבאה: התקפה

 הבריכה, של אבן־הפינה הנחת טכס משתתפי
 המשטרה גם אולם יום. כעבור להיערך שעמד

 הקיפו ניידות תריסר חצי למאורע. התכוננה
בשכונת־קטמון. הטכס מקום את

ש היחידים מקלחת.—חמסין כימי
 הבירה תושבי היו דבר אמרו לא עדיין

 בו הקיים, למצב הסתגלו כבר הם עצמם.•
ב הזעירה לבריכה האמצעים בעלי נדחקים

 או נפרדים, חזצה ינו׳ קביעת פל־ידי ■ ■,•
הבריכה. חלקי שני בין מחיצות הצבת

ה הנשיא מלון לבריכת או אימק״א, בנץ
 משו־ נסיעות אירגנו פחות 'עשירים יקרה.

 סתם ודלפוגים בשפלה, הרחצה למרכזי ת תפ
 בסקלת* החמסין בימי להסתפק נאלצו

 מסחרית הצלחה לאיזו שהבין הראשון
 היד, בבירה שחיה בריכת לזכות עלולה

 קנה הוא הנשיא. מלון בעל־ שיף, חיים
 מגרש את משוחררים חיילים קבוצת מידי

 בו להקים התכונן העזוב, הלונה־פארק
 בריכת בונה ססולר, שמריהו הקבלן בעזרת

 שעשועים מרכז .זרים, ן ובעלי־ה תל־אביב,
אולימפיים. מימדים בעלת ובריכת־שחיה

 שהרבנות האיום מפני נרתע לא שיף
 לקיים התכונן ממלונו, ההכשר את תסיר

 משמרות בחסות אבן־הסינד, הנחת .טכס את
טל לו הבטיחו שאלמונים לאחר המשטרה,

נאמנות. מכות פונית
 היו אמיצים פחות מתוכנן. מאדכ
 חאש ובראשם לטכס, שהוזמנו האורחים

לטכס. מלבוא נרתעו רבים בעצמו. העיר
 קוניאק, לגמו אנשים עשרות שכמה בשעה

 ;־,־ לנאומי והקשיבו בעוגות כרסם מילאו
 פני על הרמקול מחוך המשתפכים ברכה

 קרתא נטורי יצאו עדיין, הריק המגרש
 חבוש בלוי, עמרם הרב צעד בראשם להפגנה.
 באש בוערים תלמידים קהל ומלווה קולפאק

 ממקום באה ההפתעה הקדושה. המלחמה
 את לפגוש שציפו קרתא, נטורי בלתי־צפוי.

 הו#זעי הסכם, מקום ליד השוטרים משמרות
מת-כנן. מארב על־ידי
 מרחק הר־ציון, מול הרכבת, תחנת ליד
 משאיות כמה עמדי הסב* מקים לפני הגון

 המפגינים הספיקו בטרם שוטרים. ומשמר
 עצמם את מצאו בדיוק, קורה מה להבין

לכלא. ומובלים משאיות בתוך דחוסים
 חופת על היושבים חוסיין, של חייליו

 למראה תמהות עינים פקחו העתיקה, העיר
 וליזז ברוח שהתפזרו לבנות פתקאות ענן
 . נגד בחריפות התריעו הכרוזים המשאיות. את

 . זד מגירוי רוזחים השפלה-להפיק ״המזימה
 ליצלן.״ רחמנא לזימה ההמונים והסתת יצרים

 חדרם לעצורים ציפה המשטרה מטה בחצר
 להפגנות הרגילים הבירה, שוטרי הקבוע.

 יחסים הזמן במשך פיתחו הקרתא, נטורי
 עציריהם. עם משפחתיים־כמעס ידידותיים,

 דוד ס.מ.מ. על־ידי בנימוס חבוק בלוי, הרב
 כביד אחר הובל הבירה, נפת מפקד וילק,

 מכיר הוא שאץ כרגיל הצהיר בה לחקירה,
 כמו שערוריות המאפשר הציוני בשלטון

בתחומיו. משותפת רחצה

שבנת התיי
>1 סע־ד

 חוא אין רגיל! עולה אינו צ׳סאני ברוך .
 נולד, ה־בג בן עיראק יליד רגיל. חקלאי גם
 שלחה כאשר כן, על כחקלאי. וגדל חי

 היתח לוד, ליד יגל, למושב הסוכנות .אותו
 שונה ההתיישבות מוסדו* כלפי התנהגותו

£ .... העולים. החקלאים יתר קול מזו .
,, התנגש שלו, על -לעמוד. תמיד ידע הוא

״ האזור מרכז עזריאלי, מרדכי עם פעם לא
; הק!ניי* התנגשו השאר, בין מטעם'הסוכנות• .

 את למושב להכניס צ׳פאני ביקש כאשר
 . חיזוק לקראת שש שלא עזריאלי, אחץ. ״.שני

 התנגד. במישב, צ׳פאני של האישי מעמדו
 •• המושב. חושבי את כינס העיקש האיכר
 .; כמתיישבים. אחיו לקבלת החלטה העביר

 של בפרסטיד׳ח רצינית ״פגיעה זי היתה *י1
 5; השעח הגיעה כי החלים הוא האזורי. המרכז
 ׳:*־ צ׳פאני. עם חשבונו את ולתמיד אחת לסלק

 • עשר־ת בין ?ריאד!. כלי חתימה
*. )12 נעמוד (חסשד
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