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זעיר רומן
 וזתחיילג ן\<ןזבךץז ותזג הוזומיןןה צלילי

 עצגצה ,1וז\זעגל\ \רןי\ז1\\ר ן<,1רי את תטואיך התרותטי תוגת
 אתרה הגוגבה, הברהה טזונוווי, גור תתנו. התוולתו תבריה כי
־ גורר את ראי .׳שווצר בתצב אשתה גוצתג את ״ריוה, .•לה

.תויך .  תוית טור טת להתהלך צריכה איוה צטירה כתורה .
.כשלך פגות .  ו?וי תר?חת לכית גשי טצה. לך את\ אך, .

 ורטווית כריאית פויך את הטושה הופלא. הפוית קרת ,14פ
קצר״. ות\ תוך

ר------------- כו ט טצתה טל לוטתי ריוה הורתה שכוט כ
 ופלא קרת שקיית לטצתי לתאר יכולתי לא ״כלל .•התובה

.כתיי תטת יש כטת רק ,14כ־פ . לרקוד. כשהלכתי שלשות. .
".14ל־פ הורות וה וכל אתר, ריקוד אפילו ישכתי לא

חמישי... יום כל

במדינה
העם

ה ת מד־נ מ ״ סו מ
 במדינה נדל העולמי האטומי ״המועדון

נוספת.
ל לקררא נדי חשובה די נראתה ״הידיעה

 שני של המשותפת האטומית הוועדה חברי
לוושינג לחוש האמריקאי הקונגרס בתי
 אלן המניין. מן שלא לישיבת־חירום טון,

 עס נפגש לביון• המרכזי המוסד ראש דאלס,
 דחופה. לשיחה קנדי, ג׳ון הנבחר, הנשיא

 עמוקה. סודיות של אווירה אפוף היה הכל
 המוצלחת בפצצת־האטום המדובר היה האס

 גרעיני מאגר האם מישהו? של הראשונה
לה רק מוכנים היו יודעי־דבר למסוכן? הפן
 ב,מדינה אטומית׳ ,התפתחות חלה כי גיד

מסויימת׳.
 המסויימת המדינה ני רבים חשבו ״תחילה

 כי מכבר לא שהתגאתה העממית, סין היא
 אטומית פצצה לה תהיה מעמים חודשים תוך

בוושינג יודעי־דבר מקורות אולם משלה.
 שייכת אינה הנדונה המדינה ני הכריזו טון
לנאט״ו.״ ולא הקומוניסטי לגוש לא

 טיינו בשבועון זו ידיעה הופיעה כאשר
במער האזעקה אורות נדלקו אדיר־התפוצה,

 הכתבים טובי העולם. ברחבי העתונים כות
 מעשיה אשר המדינה, מהי לברר כדי גוייסו
 האדיר בשרות־המודיעין לאווירת־חרום גרמו

בעולם. ביותר
 קצר זמן תוך שנים. 3 שנים, 5

 ובארצות־ בבריטניה עתונים כמה הודיעו
 עתון שום ישראל. היא המדינה הברית:

אחרת. גירסה הביא לא
יש בלונדון: השמרני אכספרס הדיילי טען

 הפצצה. ייצור של מתקדם בשלב נמצאת ראל
ה על חזרו בעולם סוכנויות־הידיעות רוב

הח העתון ווישינגטון־פוסט, הודיע ידיעה.
 ישראל האמריקאית: בבירה ביותר שוב

 שנים. חמש תוך הפצצה את לייצר יכולה
 זה פרק־זמן כי יתכן העתון, הוסיף אולם,
 טעויות היו בעבר גם כי קצר, יותר יהיה

 ניו־יורק מדינות. של הפוטנציאל בחישוב
 ביותר החשובים העתונים משני אחד טיימס,
הז מוסקבה רדיו הגירסה, על חזר בעולם,

 דיון דרשו הבריטי הפרלמנט וחברי כירה
כך. על

 לפני מקרי. היה לא זה ידיעות נחשול
למד ידוע שהיה דבר לעולם נודע חודשיים

 בגרמניה הומצא כי רב: זמן רציניים ענים
 הגולמי החומר לייצור חדש תהליך המערבית

 זה תהליך ).1205 הזה (העולם הפצצה של
 מדינה גם כי עד הפצצה ייצור את מוזיל
ל יכולה מתאים, טכני כושר בעלת קטנה,

 מימן. פצצות של ייצורן את לעצמה הרשות
 האמריקאית, האטומית האנרגיה ועדת לדברי

ל מדינות לעשרים זה חדש תהליך מאפשר
 הפארי־ ליאכספרס בנקל. הפצצה את ייצר
המ בין ישראל את השאר, בין הזכיר, סאי

 האטומית הפצצה את לייצר המסוגלות דינות
).1208 הזה (העולם שנים ארבע תוך

הכחישו. הישראליים המוסדות

מדיניות
ת ה ורע״□ הזי צ ע מו ב

ב בישראל: הוזכר ולא כמעט המאורע
 הרפובליקה זכתה באו״ם חשאית הצבעה

ל נבחרה קולות, 74ל־ המאוחדת הערבית
הבטחון. מועצת חברת

 ישראל הזעיקה ארוכים חודשים במשך
 בארצות זו. בחירה למנוע כדי וארץ שמיים
 נדרשו הציוני, הלחץ מלוא הופעל הברית

 דעתם את להביע לנשיאות המועמדים שני
 שהיתר, הבחירה, התוצאה: הבחירה. נגד

 לפועל. יצאה אומנם מלכתחילה, בלתי־נמנעת
 הפכה שיגרתי, מאורע להיות תחת אולם
הישראלית. למדיניות־החוץ מפלה
ה מתקבלות באו״ם שם. גם פה, גם

 של והתקשרויות פשרות ידי על החלטות
 במערכות התחשבות תוך אדירים, כוחות

 רע״ם מועמדות יחסים. של ביותר מסובכות
 מהתיעצויות נבעה מאוד, רב זמן משך הוכנה

המדי שוכנעו מכן לאחר עצמם. הערבים בין
 יתרון לרע״ם יש לגביהן, האפריקאיות. נות

 וגם הערבי למרחב גם שייכת היא גדול:
אפריקה. ליבשת
 לא הזה, הגוש הסכמת שהושגה אחרי

 לבחירה להתנגד אחר גוש שום היה יכול
 האפריקאי־הערבי הגוש יפריע פן מחשש —

 האחרים למקומות שלו מועמדיו לבחירת
 האמריקאי משרד־החוץ סירב כן על במועצה.

 הציוני. ללחץ להיענות בהחלט
שרע״ם ספק אין מעונן. התצפית:

 המודיעין שרותי כל של הגג ארגון *
ארצות־הברית. של והבטחון

 אפשר החשובה. במועצה נוכחותה את תנצל
 ביוזמה הקרובה בשנה תנקום כי לצפות

 ברקים תפעיל ארץ־ישראל, בעניני קיצונית
האפשר. ככל ישראל חיי את תמרר ורעמים,

מפלגות
■רוק אור

 ראש־עיריית פוקס, לדויד ברור היה כאשר
 שימשיך תיקווה כל אפסה כי המודח, נתניה

 נתניה עיתונאי את זימן כנו, על להישאר
ש פעולות שורת על הצביע בעיר, לסיור
 ראש היותו של הקצר הזמן פרק תוך ביצע

 הרשל, בקפה הסתיים המייגע הסיור העיר. ׳
 טעמו העתונאים בעוד ערוכים. שולחנות ליד

 פוקס הרבה שהוגשו, המטעמים מעושר
סוד. יצא יין ומשנכנס בשתייה.

ה ״דעתי ביין: לבו כטוב פוקס, השתפך
 כי היה רצוי העיר לטובת כי היא, אישית

 על מושתתת תהא העירונית הקואליציה
 האוס מאיר עם וחרות. הפועלים מפלגות

 הייתי בנתניה, חרות סיעת חברי צור, והלל
 העיר. לטובת מצויינת עבודה לעשות יכול

קואלי וכישרוניים• כנים ישרים, אנשים הם
 מהסיוט אותנו משחררת היתד. כזו ציה

 בהסכמים הצורך — המתמיד הנתנייתי
וה בן־עמי ועובד שקד משה הגבאים עם

הדתיים.״ סחטנים
 כבר ידע אלה, דברים פוקס אמר כאשר

 עם בשיחות למפלגה חבריו כישלון על
 פוקס חילק בטרם ספורות שעות חרות.

ב חבריו עסקו מחרות, ליריביו מחמאות
באמ זו, מפלגה אנשי עם חשאיות שיחות
ישירות. — מפא״י מרכז ועם מתווכים, צעות

 נציג הציע נפגשו. המפלגות שתי מתווכי
 הוחלט בנתניה מפא״י במזכירות מפא״י:

ב קואליציה הקמת לחרות להציע אחד פה
ואגודת־ישראל. אחדות־העבודה בצירוף עיר,

 במפא״י נרחבים בחוגים כי התברר לפתע
יסו לשינוי־ערכים הדעה ומתגבשת הולכת

 הארץ. בכל העירוניות בקואליציות די
 אלמוגי, יוסף ידי על נתמכים אלה חוגים
 סורקים. ומרדכי גורי שכטר, נמיר, מרדכי

ב לעשות לנתנייתים הציעו אלה עסקנים
 אחריכם ״חודשיים הראשון. הצעד את עירם

נמיר. הכריז בתל־אביב,״ עושה אני
 מפא״י סניף הציע אלו, להנחיות בהתאם

 לפיו הסכם על נחתום לחרות: בנתניה
 ששה בעוד כראש־העיר. לכהן פוקס ימשיך

 מסעיפיו שאחד הסכם, לתוקפו ייכנס חודשים
 במשך לחרות. ראש־העיר־בפועל סגן מבטיח
ה בשתי הקיצוניים יסתגלו החודשים ששת

 דווקא אך פעולה. שיתוף של לרעיון מפלגות
ב רצתה לא חרות הסכם. מנע זה רעיון
 את דחתה מיד, לתוקפו נכנס שאינו הסדר

ההצעה.

מרחביים יחסים
קו דו־ידו רו א מ מ

 זו שאלה מארוקוי יהודי של מצבם מה
ב קרוביהם רבבות את רק מעניינת אינה

 יחסה על לדיון גם חשובה היא ישראל.
 עמודים (ראה אלג׳יריה לשאלת ישראל של

בחינות. מהרבה למארוקו הדומה ),5־7
 השבוע ניתן כף על מאלף דו״ח
 מא־ תושב ישראלי, צבר על־ידי

מש קרוב שנה, שלושים מזה רוקו
 המדינה. מראשי כמה של פחתם
לבי לישראל שבא האיש, סיפר
קצר: קור

 משוזיון־ זה ברגע נהנים מארוקו יהודי
 הם היהודים המארוקאים בעיני גמור. זכויות

 המארוקאית. האומה מן בלתי־נפרד חלק
ה לבין בינם מסויים הבדל יש זאת בכל

 ערבים אין שבצפון־אפריקה מכיוזן מוסלמים•
הרי'היהו ובלבנון, במצריים כמו נוצריים,

המדי ואילו במדינה. היחיד המיעוט הם דים
 מכי- כ״מוסלמית״, רשמית מוגדרת עצמה נה
 הנביאים, צאצא החמישי, מוחמד שהמלך וזן

כאחת. ודתי חילוני שליט הוא
 מן ממש, של אנטישמיות במדינה אין
באירופה. הנפוץ הסוג

 כלכלי משבר מארוקו את פוקד זה ברגע
 הצרפתיות ההשקעות מהפסקת הנובע חמור,

 עולה היהודים של מצבם כלל, בדרך במדינה.
 ממתן נהנו היהודים המוסלמים. מצב על

 הצרפתים יציאת כי למארוקו, העצמאות
 הממשלתי, במנגנון רבים מקומות פינתה

למלאם. יכלו היהודים רק אשר
 לא זה טוב מצב כי יתכן זאת, עם יחד
 מארוקו שוקדת השיחרור, מאז ימים. יאריך

במ החינוך. מערכת של אדירה הרחבה על
ב שתבקש מקומית, אינטליגנציה גדלה דינה
 לודדאי קרוב ממשלתית• תעסוקה היום בוא

)8 בעמוד (המשך

1213 הזה העולם4


