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 ול- הולכי־פטרה, של האדום לשגעון
במכנ המון־בלאן מטפסי של הלבן שגעון

 שיגעון־ניפלא השבוע נוסף קצרים, סיים
הצהוב. השגעון חדש:

 לשכנע כדי לאילת, ירד בן־גוריון דויד
 הדרומי. הנמל את לנטוש שלא תושביה את

 של מקופתו אחת לירה אף הביא לא הוא
 מיליון יישוב גדול: חזון אלא אשכול, לוי

 הוצאת הקרוב, בעשור הצחיח בנגב תושבים
ב ערי־פיתוח להקמת דולאר מיליון 500

ערבה.
 אפשר אחר, אדם מפי הדבר בא אילו

 כהבטחת־סרק. במשיכת־כתף לפטרו היה
 בן־ מפליט כאשר שגם מלמד הנסיון אולם

 לרוב נובעות הן טכסיסיות, סיסמות גוריון
יותר. עמוק נפשי ממקור
 להקים באמת מתכוזן בן־גוריון כי יתכן

 יתכן בערבה. חסרות־בסים עיירות־פוטיומקין
 חבית־ללא־תחתית לתוך לשפוך מוכן שהוא

ל מקווה שהוא הדולאר מיליון 500 את זו
 זה כן, אם הגרמנים. מן כהלוואה השיג

 החולות כי מסוכן: אך — ניפלא טירוף
 הרבה לספוג יכולים הנגב של הצהובים
ה אחת עיר אף להצמיח מבלי מיליונים,
מתמדת. תמיכה ללא להתקיים מסוגלת
ממ ראש עצמם. את סיכנו פטרה הולכי

 את לסכן עלול חדור־חזון ישראל שלת
 שבהשוואה רעיון בעבור הלאומית הכלכלה

 המון־בלאן־במכנסיינדקצרים' מטפסי גם אליו
בהחלט. שמרניים כאנשים ייראו

מדיניות
ח לי ידוע ש

 בגלל ברחבי־העולם, היסב הידוע איש
 מתל־ השבוע טס שלו, הבולט סימן־ההיכר

 בירת ללאגום, ומשם לאדיס־אביבה, אביב
בחגיגות־עצמאותה. ישראל את לייצג ניגריה,

ש האפראסיות, הממשלות נציגי בשביל
 משה אין ומשמאלו, מימינו בטכס יעמדו

בעי הישראלית. החקלאות את מייצג דיין
 חייליו את ששלח דיין, הגנראל יהיה ניהם

ה עם פעולה ששיתף מצרים, את להתקיף
ו הבריטים של האימפריאליסטית הרפתקה

אלג׳יריה. מדכאי של חביבם בסואץ, הצרפתים
 זה איש של בחירתו הצורם. הקול
 לבילבול אופיינית זו, ובשעה זה לתפקיד
 המדינית בצמרת אלה בימים השורר העצום

 שמקורו בילבול אפריקה, לגבי הישראלית
גילו סותרים. וברגשות סותרות בשאיפות

אחרים: יים
ב השבוע עמד עדיין בן־גוריון דויד #

ב שישתתפו למרות לניו־יורק, לנסוע סירובו
 רק ולא הקומוניסטי הגוש רק לא עצרת

 אל־נאצר, עבד גמאל כמו ערביים מנהיגים
 המרשל של מסוגו פוטנציאלי ידיד גם אלא
 אני קוזאמה כמו וידידים־בפועל טיטו, יוסף

מנפאל. וקויראלה מגאנה קרומה
 הוא אלה בנסיבות בן־גוריון של העדרו

 בהחזקת גם הוא בולטת. פרו־מערבית הפגנה
ש יודע בן־גוריון — כהודאה״ ״שתיקה
 את שיצרום בקו תנקוט ישראל משלחת

 הצורם שהקול רוצה אינו האפראסיים, אוזני
מגרונו. יצא

 קונגואית ממשלה באיזו נשאל כאשר *
בע משרד־החוץ דובר ענה ישראל, מכירה
 כתב״ את בשעתו הגיש ישראל ״ציר קיפין:

הו זאת היתד, קאזאבובו!״ לנשיא האמנתו
נו אמריקה, כמו ישראל, כי ברורה דעה
 והבוגדני, הפלגן לקאזאבובו היד את תנת

 ו־ תלמידו לומומבה, של בגבו סכין נועצת
אנקרומה. קוואמה ידיד־ישראל של איש־אמונו

 קיבלה אי״ם לעצרת ישראל משלחת 6
 אלג׳יריה, חרות נגד להצביע סופית הוראה
 דה־ שארל בעמדת המר הסוף עד לתמוך

 לאחרונה מעוררת שהחלה עמדה — גול
 המושבעים ידידיו בין אפילו חריפה ביקורת
 עשויה הנוכחית בעצרת המערב. בבירות

קב אחרי ברוב, סוף־סוף לזכות אלג׳יריה
לאו״ם. החדשות מדינות־אפריקה לת

 בשעת שוב, תצביע ישראל משלחת
 במדבר הצרפתי האטומי הפיצוץ בעד הצורך,

ביו החריפה התנגדותם חרף — אל־צחרה
וחבריהם. טורה אנקרומה, של תר

 כי לכל ברור יהיה זו, עצרת אחרי
 תעמוד מולה המערב. גוררת היא ישראל

 אלא הקומוניסטיות, המדינות חזית רק לא
 סו־ של המגובשת הניטראליסטית החזית גם

 עבד מיגוסלביה, טיטו מאינדונסיה, קארנו
 ואנקרומה, מקובה קאסטרו הערבי, אל־נאצר

מאפריקה. ולומומבה טורה
סהר פרשת

ל ווד ס פ ם ס מי ש א הנ
להצגה דמה השבוע, שנפתח סהר, משפט

הה בחיפזון, אילתרה התביעה שהתקלקלה.
 — והקהל הטקסט, שינוי על רגזה גנה

 הבלתי־תלו־ הטכניות הסיבות הן מה שידע
הפת לשינוי שגרמו הצדדים, ברצון יות

התימרונים. מן נהנה — אומי
 המחוז פרקליט סגנית ביקשה בתחילה
 כחומר־ להגיש אוסטרובסקי־כהן, ויקטוריה

 ב־ עמוס־השורה. משפט פרטיכל את ראיות
 שלגביה סהר, של עדותו נרשמה זה פרטיכל

 בית־המש־ מזכיר החדש. המשפט עתה נערך
כש המיסמכים, את זה אחר בזה הגיש פט

 שמשון יעקב עורך־הדיו הסניגור, קם לפתע
טען. המשפט!״ פרטי־כל לא ״אלה שפירא.
 הבסיס, עצם את להרוס עז נסיון זה היה
 נערך כאשר סהר. נגד התביעה בנויה שעליו

ה הנהיג עמוס, משפט שנים שלוש לפני
לר תחת חידוש: צלטנר זאב המחוזי שופט
 הקליטו המשפט, תהליך את ידיו במו שום

 לפרטי- הפכו הודפסו, ההקלטות בידקטפון.
 אוסף על בהסתמכו שפירא, טען עתה כל.

ה הניירות לכל אין כי משפטיים, תקדימים
משפטי. ערך כל ללו

 ״העדים הטיח: שלו הרוגזה מרגעי באחד
ם!... אנשים ולא תיקים הם נגדי  מדוע חיי
להעיד?״ ולזלינגר לליף יקראו לא

ץ הסני השמיע זו תביעה כדירה. א
 הוא זה. במשפט הטיפול בתחילת עוד גור
 להעיד, יובאו המשטרה קציני כי ודרש חזר

 לטובת דווקא יעידו אלד. כי שידע מכיוון
 היבשות המלים ואילו לשעבר. שלהם הבום

 אהדתן את לשנות יכולות אינן פרטיכל של
 בוקר במשך ניסה, כן על אחר. או זה לצד

 מיסמכים של קבילותם את להרוס שלם,
אלה.

המאוו בחדר ריחפו המלומד, למלל מעל
 כעד שנים שלוש לפני סהר עמד בו — רר

 העולם גילויי — כמואשם בו ישב ועתה
 מה ידע באולם, שנכח מי כל ו). 195( הזה

 השתנה והנה, מראש. שהוכנה ההצגה היתה
 בסעיף סהר את להאשים תחת המישחק.
 הוא אס לוודא מצידו הזנחה של הרכרוכי

ברו אוסמרובסקי־כהן האשימה אמת, מדבר
ביודעין. שיקר הוא רות:

 או טכני עד על יתבסס שהמשפט תחת
נר אחת, ישיבה תוך אולי ויסתיים שניים,

 ומייגע, ארוך משפט זה יהיה כי עתה אה
 צלט־ השופט השאר, בין להעיד, יצטרך בו
מר השופט בית־הדין אב העיר כאשר נר.
 משפט כי הדק, ההומור חוש בעל קנת, דכי
 אני ״לא שפירא: השיב לאיטו, מזדחל זה

 זו. בדרך שבחרה היא התביעה בכך. אשם
בה.״ נלך וקשה. מייגעת, ארוכה, דרך זוהי

 הצופים קהל וגם התביעה גם הוא, גם
 הותירו לא הזוז העולם גילויי כי ידעו

ברירה.

צבאי מימשל
ג ״ ה ס מ כ חו ה - ל ק תי ש

 אספת בעכו התקיימה אוגוסט בתחילת
 מאה בין המערבי. מהגליל ערביים משכילים
 אמון עזיז חסן גם נוכח הנאספים וחמישים

ל סטודנט עתה דיר־אל־אסד, מכפר ),20(
העברית. באוניברסיטה רפואה

ה ראש יהלום, נחום הגיש אספה באותה
 תוכניתו את בהסתדרות, הערבית מחלקה
הכפ של והחברתי הכלכלי מצבם לשיפור

ה האזינו ובדריכות בשקט הערביים. רים
יה של להרצאתו שבמקום הרבים נוכחים

 תשובות ההרצאה במשך להם גיבשו לום,
בנושא. משלהם

 היה ההרצאה לאחר שהתעירר הוויכוח
■ ונוקב. חריף

באו הערביים הסטודנטים ועד חבר חסן,
 סעיף דברו. את הוא אף נשא ניברסיטה,

 רפואה, יהלום: של תכניתו את ניתח סעיף
ב דיבר חסן ועוד. מועדונים, חינוך, מים,
 המדיניות תשתנה שלא ״עד וסיכם: תחריפ
יבו שלא ועד ביסודה, ישראל ערביי כלפי

 רצינית אפשרות אין הצבאי, המימשל טל
הכפרים.״ מצב את מהותי שינוי לשנות

 רוב של הסכמה במילמולי לוו דבריו
 תוך אולם להתוזכח, ניסה יהלום הנוכחים.

הנאס רוב מי. עם לו נשאר לא קצר זמן
המקום. את עזבו פים

 חלקו את לחסן שכח לא הצבאי המימשל
 צו אליו הגיע השבוע האספה. בכישלון

ה אזור של הצבאי המושל על־ידי חתום
 ביטחון בשם חסן, על אוסר זה צו צפון.

ולכפ לכפרו הכניסה את והמדינה, הציבור
הסמוכים. רים

 הצו, מתן בשעת שנכח חסן, של חברו
 מי אמר לשוא שלא לחברו, להסביר ניסה

הת שתיקה. לחוכמה שסייג שאמר ^  ביז■נ
ן׳ במה לתמוה המשיך אולם ^ו ל ו די  בד ב

והמדינה. הציבור ביטחון


