מדוע הובא למישפט? ההוכחה היחידה
היא עבודת הדוקטוראט שהגיש לאוניבר
סיטת מנצ׳סטר ,נושאה :האפשרויות לנהל
מלחמת גרילה נוסח קובה או סין ,כדי לשח
רר את פרס מן הקולוניאליזם והדיקטטורה.
ניק־חאה ניסה להוכיח ,כי תיזה מדעית אינה
תוכנית פוליטית ,וכי הוא אישית חושב
שהטרוריזם האישי הוא סימן של רוח הר
פתקנות אצל אנשים צעירים חסרי בגרות
פוליטית.
החייל העני .האשמה נגד הנאשם השני
היתד ,הרבה יותר רצינית ומבוססת .המהנ
דס אחמד מנסורי ,26 ,הודה בעת החקירה
)״באמצעים שלא אפרט כאן״( כי ידע מראש
על הנסיון לרצוח את השאה .אחד ממכריו,
אחמד קמראני ,אמר לו אז ,כי חייל במש
מר הקיסרי מתכוון לרצוח את השאה .הוא
ניתק מייד את קשריו עם קמראני ,מכיוון
שאינו מאמין ביעילות הטרוריזם כנשק
מהפכני.
כאשר עלה קמראני לדוכן העדים ,הוא
אישר את דברי קודמו במלואם .הוא אף
העיד ,כי המהנדס הצעיר לא ידע את שמו
של החייל שמסאבאדי ,שאמנם ניסה לרצות
את השאה באפריל שעבר ונהרג בעת ה״
נסיון .השאלה הנשאלת היא :מדוע לא
פנה קמראני למשטרה ,כדי למסור על כוו
נותיו של שמסאבאדי?
״הייתי משוכנע שהוא לא יבצע את תוכ
ניתו .שמסאבאדי היה כמוני — פועל עלוב־
חיים .מימיו לא אכל לשובע .הבנתי אותו
והרגשתי כמוהו .גם לו האמנתי שהוא ינסה
באמת לרצוח את השאה ,לא הייתי מוסר
אותו למשטרה .הוא היה חברי.״
היו אלה דבריו של מורד ,והם הפגינו
פעם נוספת כי מתחת לפני השטח בפרס
גועשת רוח של מרי .בראשה עומדים מש
כילים שמאלניים כמו ניק־חאה ומנסורי,
אבל נושאיה הם פועלים ,חיילים ואיכרים
עלובי־חיים כמו שמסאבאדי וקמראני .קנד
ראני עצמו אמנם הצהיר ,בעת מתן עדותו,
כי ״אני חושב שהשאר ,מנהיג רפורמות
לטובת העם.״ אולם השאלה הבוערת בפרס
נשארה בעינה :האם רפורמות אלה מספיק
נרחבות ,ומבוצעות בקצב מהיר די הצורך,
כדי לשנות את העוני הנורא של מרביתו
המכרעת של העם הפרסי ,ובזאוי למנוע
התקוממות עממית גדולה?
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א מ ו ר ט ו ס ו פ ר  ,הדגם החדיש ביותר
של מכונות סריגה ביתיות ,מכילה שורת
חידושים בלעדיים ,העושים אותה
למכונה הנוחה ביותר בשימוש והעשירה
ביותר באפשרויותיה.

דוגמה ברוחב
 12עיניים

כל עושר הדוגמאות של א מ ו ר ט ו
ס ו פ ר נוצר על-ידי כפתור הפעלה אחד
ויחיד ,המאפשר לסרוג ולארוג כל דוגמה
שהיא.
רוחב הדוגמאות ב א מ ו ר ט ו ס ו פ ר
אינו מוגבל ,תודות לשכלול מיוחד במינו
שהוא בלעדי לאמורטו סופר.

מצריים
ביות רעבים
השנה יווספו לאוכלוסיית מצרים 700
אלף פיות הזקוקים למזון .יתר בעיותיה של
מצריים הן חסרות־חשיבות ,לעומת בעייה
קשה זו.
כדי לפתור אותה הוקם סכר אסואן —
אך הוא יתן רק פתרון חלקי .כדי לעזור
בפתרון ,הופנה חלק ניכר ממשאבי הארץ
לפיתוח תעשייתי .אולם גם בשטח זה אין
סיכוי לישועה מהירה.
מעל דפי העתונות נוהלה מערכת הסברה
שמטרתה להאיץ במיליונים הנחשלים להק
טין את שעור הילודה ,אחד הגבוהים ב
עולם .הצרכניות הקואופרטיביות נצטוו ל
חלק ,חינם ,אמצעי־מניעה יחד עם ככרות־
הלחם.
כל זה לא השקיט את דאגותיהם של ה
אחראים לכלכלה המצרית ,ולהזנתם של 700
אלף הפיות החדשים.
השבוע חתם הנשיא עבד־אל־נאצר על צו
מיוחד ,שבא להעניק חשיבות דראמטית מיר־
בית לבעייה .בטכס פומבי מרשים הכריז על
הקמת מועצה חדשה ,שתפקידה הלאומי ה
חשוב יהיה לגבש תוכנית־פעולה מיידית
לצימצום הילודה .כדי להפגין את השיבות
המועצה ,מינה את ראש הממשלה בכבודו
ובעצמו ,זכריה מוחי־אל־דין ,לתפקיד יושב־
ראש המועצה .קשה לתאר את ראש ממשלת
ישראל בתפקיד כזה.
אלא שהבעייה היא כה חמורה ,שעוד בש
עת הטכס הביעו רבים מבין הנוכחים ספ
קות אם אומנם יצליח ראש־הממשלה ב
משימתו .״קיימת רק אפשרות אחת,״ הת
לוצצו המצרים ,ששום בעייה אינה יכולה
להשתיק את חוש־ר,הומור שלהם ,״שאחרי
המועצה הזאת יקימו עוד מועצה ועוד מוע
צה ,עד שבכל כפר יפעלו עשר ועדות ל־
צימצום הילודה .הגברים יהיו עסוקים כל
הזמן בישיבות ותיכנון דרכים לצימצום ה
ילודה עד שלא יהיה להם זמן לפגוש את
נשותיהם ולהוליד ילדים.״
בתנאי שלוועדות אלה לא תצורפנה ,נשים,
כמובן.
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החלפת הצבעים ב א מ ו ר ט ו ס ו פ ר
היא אוטומאטית ,ומבוצעת ע״י לחיצה
על כפתור ,חידוש שגם הוא בלעדי
ל א מ ו ר ט ו סופר.
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