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 מים אספקת להם הובטחה הכפר, תושבי
בבתים.
האומ האנשים אחד תפנוקים. כן
 אום של הבחירות במערכת ביותר ללים

ה המושל שבאבו, עמנואל היה אל־פחם
 עד ירדו ואימתו זוהרו הכפר. של צבאי

 מבין רשימה למצוא היה יכול שלא כך, כדי
 בהם־ להתקשר שתסכים מפא״י, רשימות

 אחד שכל חסותו, אנשי שני עם כם־עודפים
 הוא הראשון עצמאית. רשימה הקים מה

 כפי שבאבו״, של המפונק ״הילד סעד, חלמי
 עבד הוא והשני התושבים; אותו שמכנים

 בשם המכונה ידוע, נושא־אקדח אבו־שקרה,
הפרנג׳י. הכפר תושבי
 אל־פחם? באום הבחירות תוצאות יהיו מה
אלו רק בני, כזה, זבילבול קירקס ״עם
הת הזאת,״ השאלה על לענות יודע הים
 הקומוניסטים ״אבל הכפר. מזקני אחד בטא

הרבה.״ יקבלו
 תקבל לא לקומוניסטים, רוב תתנו ״אם

 הלוואה,״ או כמענק פרוטה אף המועצה
 והיה הכפר. תושבי על עיני אנשי איימו
שלו. את יעשה זד, שאיום ברור
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1 כסף צבע עם השפתון

 לזוהר. הדרך קיצור הוא — אנסלס
 השפתונים אלוף הוא אנסלם — א
 אנסלם עם מושלמת נשיות — 3
 לא הוא כי אנסלם, על סמכי — 8

יכזיבך
 היפה הוא ש״אנסלם״ למדי — ל

בשפתונים
הזוהר! עיר — בפריס מולדתו — מ

; ם ו כ י ס ה ו
 בגווני בעולם, החדיש השפתון

הוא נהדרים, כסף וברק אודם

מרחביים יחסים
דו־וודח

המרח הפדרציה תוכנית על הוויכוח
 בשיר אפריק ז׳אן עורך פתח בו בית,

 מתגלגל והחל הגבול את עבר בן־יחמד,
 כתב־העת עומד השבוע ישראל. בתוך גם
 של תגובותיהם את לפרסם אונולוק ניו

התגו הפדרציה. לרעיון ישראליים אישים
 דבריהם את השאר, בין כוללות, בות
של:

גור כוכר: מארטין פרופסור •
 ספק, ללא תלוי, הקרוב המזרח של לו

 הערביים והעמים ישראל יגיעו אם בשאלה
 מדי. מאוחר שיהיה לפני הדדי, הסכם לידי
 לנו ניתן זמן כמה לדעת אפשרות לצערי אין

 להסכם לשאוף הקריאה זאת. להשיג לנסות
מ אלינו המגיעה הראשונה הקריאה —כזה
 משמעות לקבל עשויה — ערבית ארץ

 האומה בקרב הדים תעורר אם היסטורית,
הערבית.

 העמים בין ההבנה כי משוכנע, גם אני
 צורה ללבוש חייבת ישראל לבין הערבים

אי נכון יותר או פדראטיבי, איחוד של
 האחרונה הצורה — קונפדראטיבי חוד

 הרבה רחבה לאומית אוטונומיה פירושה
.האיחוד. מן חלק לכל יותר,  לנו מותר .

ל עמינו של הנוכחי המצב את להשוות
 האנושות של ניוונה בכללותו; העולם מצב
 המלחמה במקום אם בלתי־נמנע, יהיה

 שחייב מה אי־מלחמה. רק תבוא הקרה
 שיתוף־ מאשר פחות לא להיות צריך לבוא

 הגדולות בבעיות בטיפול אמת, של פעולה
האנושות. של

. .  למעשה — עצומה כה שמשימה מנת על .
 צורך יש תצליח, — חסרת־תקדים משימה

 יפתחו העמים שני של רוחניים שנציגים
 על המבוסס דו־שיחה ביניהם, בדו־שיח

 כזה דו־שיח רק הדדית. והכרה הדדית כנות
 טיהור וללא האוירה, לטיהור להביא יכול

 בדרך הראשונים הצעדים יהיו כזה מוקדם
 הרוחניים הנציגים לכשלון. נדונים החדשה
 במלוא עצמאיים אנשים להיות חייבים

 אנשים להיות חייבים הם המלה; מובן
 לשרת להם יפריע לא חישוב שום אשר
 דו־ מייד יתחיל אם הצודקת. העמדה את

 חשיבותו תתפשט כאלה, אנשים בין שיח
 ייתכן הקרוב. המזרח לגבולות מעבר הרחק

 בהים־ מאוחרת כה בשעה אם יוברר כי
 להשפיע האדם רוח מסוגלת עוד טוריה,

גורלו. על
 בתודה קיבלתי כן־גדריון: דויד •

 אותו וקראתי בן־יחמד, בשיר של מאמרו
 שוחר בקול גם לזלזל ואין רב, בעניין
 להתעלם קשה אולם ערבים. בקרב שלום

 כלל שבדרך והחמורה המרה מהעובדה
 בקרב ומתעמקת לישראל האיבה הולכת

 ההטפה לרגל הארצות, בכל הערבים המון
 ובעתונות ברדיו נפסקת שאינה הארסית

רו אינם (גם ״הציונים״ נגד ישראל, נגד
 יחד תמיד הנזכרים היהודים), להגיד צים
 החבאת והקולוניאליזם. האימפריאליזם עם

 — המרה האמת ואי־ראיית בחול ראשינו
ב מתרבים שכנינו ההסתה. מקטינה לא

מתקד הם רבה. ובמהירות גדולות מידות
 ושינאתם והתרבותי, החמרי במובן מים

וגדולה. הולכת
— שלום שוחר כל בברכה לקדם יש
 לצערי — במדבר קוראים קולות הם אבל
הרב.
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 את קשתי. משה משרד־הבטחון מנהל לממלא־מקום הזועם המכתב את שליחים בידי
אשד. לחגי קשתי משה של למכתבו תגובה בו ראה בכתב־ידו, ברוגז, ביג׳י כתב המכתב

 על לומר השבוע היה יכול אשכול וי
 הוא אחת בנקודה לפחות כי עצמו,

 ידע, מחודשיים למעלה לפני כבר כי נביא.
 להיאסר. יבקש בן־גוריון ודויד יום שיבוא

ה הקונגרס נשיא באוזני אשכול נאנח אז
 אעשה ״מה גולדמן: נחום הד״ר ציוני,
 רוצה הוא לעשות? מה לי, תגיד איתו?
 שיעזוב. בבקשה, — המפלגה את לעזוב

 שיהיה אותו, שיאסרו ירצה עוד הוא אבל
מארטיר.״
הנבו אחר בן־גוריון דויד מילא השבוע

אש את לנחם כדי בכך היה לא אבל אה,
 היה הממשלה ראש של שולחנו על כול.
 ובו בכתב־יד, כתוב הזקן, של מכתבו מונח

תעז! אם אותי, אסור האתגר:

לי? ׳ ■  בן־גוריון, דויד עם במלחמתו כמנצח אשכול
 מועקה שררה מחדש, ממשלתו הרכבת אחרי
 שזוהה אשד, חגי הזקן. של במחנהו כבדה

 — המועקה של ביותר המעיק החלק עם
 ביותר. מדוכא היה — הפרשה על הספר

ולהפ עמו להתבדח מיהרו שבעבר חברים,
 לכל לספר עתה מיהרו קשריהם, את גין

הממוש העתונאי את מנדים הם כי העולם
 אולי היה בו בן־גוריון, של ביתו ואילו קף•

 ב־ שרוי הוא אף היה עידוד, לשאוב יכול
 העכברים כל כי ההרגשה, היתד, מועקה.

 של הטובעת האוניה את לנטוש אומר גמרו
הזקן. הקברניט

י4׳
נבזי!״ ״מכתב

★ ★ ★
דזר,ן במחנה מוער!ה

קש משה לאלוף־מישנה נשלח מכתב ך*
 הבטחון. משרד מנכ״ל מקום ממלא תי, ן ו

 של כיורשו למינויו רשמי לאישור המחכה
 לא המען בן־נתן. היפה״) (״ארתור אשר
 קשתי כתב כן לפני יומיים שכן מיקרי, היה

לבן־גוריון. הפתח את שפתח מכתב, עצמו
 ובו אשד, לחגי הופנה קשתי של מכתבו

 נתן מי הספר למחבר המנכ״ל מ״מ הודיע
 פרי את לפרסם לו אסור כי ההוראה, את
 מהלומה זו היתד, שהיא. צורה בכל עסו

 עשר, האחרונים בשבועות כי לאשר, קשה
 בידיעות בהמשכים הספר לפירסום סידורים

 אף ד,צד,רון, עורך עצת פי על אחרונות.
ה על החוקיות זכויותיו את לברר טרח

המת תל־אביבי, לפרקליט פנה הוא יצירה.
 דעתו את הביע והלה אלה, בעניינים מחה

 עד זכות־ד,יוצרים. שמורה אשד לחגי כי
 אשד הודיע הפרקליט עצת פי שעל כך, כדי

 אחר עתון יקפוץ שאם אחרונות, לידיעות
 ה־ יסתיים בטרם הספר, מן חלק ויעתיק
תבי נגדו יגיש — בצהרון המלא פירסום

 והפרת ספרותית גניבה על משפטית עה
זכויותיו־,יוצרים.

 ד.סנ־ יצירתו כי והתקווה זו, התעסקות
 דווקא אשד את עודדו אור, תראה סציונית

לוי יצא מאז כי שלו. הקשים בשבועות

 כי העובדה, היתד, חשובה רן־אור ך■•
\ והח הספר בדיקת את גמרה הצנזורה /
 בסך־הכל בן־גוריון. לדויד אותו זירה י

 שלדעת מעטים, קטעים רק ממנו נמחקו
 בס־ מבחינה הכרחית מחיקתם היתד, הצנזור
מס היה הצנזור שהותיר מה אך חונית.

 הזקן. של מטרותיו את לשרת כדי פיק
 שנתך כנוכל לבון פינחס את להוקיע היינו:

הכחי כן ואחרי לעסק־הביש, ההוראה את
 הוא כאילו הבכיר, הקצין את וסיבך שה

 לא עצמו. דעת על ההוראה את נתן אשר
 בלתי־ נותרו אשר שבחלקים אלא בלבד, זו

 של מאוד עגומה תמונה הצטיירה מחוקים,
 של בצמרת, בוגדנות של פוליטיים, תככים

ה לעניינים שנוגע במה פושעת קלות־דעת
המדינה. של ביותר חיוניים

 בן- ודויד אשד חגי התכוונו זאת את
 וסיג־ בעריכה החלו אף הם לפרסם. גוריון

 לפתע, והנה, העתונאי. הפירסום לצורכי נון,
כתב: הוא קשתי. משר, של מכתבו הגיע

ל הורני הבטחון ושר הממשלה ראש
כדלקמן: הודיען

 על־ידן שחובר בסקר היוצרים זכות ו)
 (לפיו החוזה בתוקף גם המדינה, רכוש הנו

 לפי היתר ובין החוק, פי על וגם הועסקת)
 .1911 זכות־היוצרים, לחוק ו8ו־ 5 סעיף

 חלק כל של או הסקר של פרסומו לפיכן
ה של בזכות־היוצריס פגיעה מהווה הימנו

מדינה.

הגב מאחורי
 מפא׳ פסקני עם

בספא״י, השבוע

 חגי של .תמונתו מופיעה בו הזה העולם שער רקע על
 'שיחות אלמוגי יוסף והפיתוח השיכון שר מנהל אשד,

 הוקמה אשר החדשה הסיעה של העיקרי המארגן הכוח היה אלמוגי י.
אשכול. של שלטונו תחת המקופחים האישים כל עם הצעירים את המאחדת


