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להתנכרות מוקד שימשו איטלקית תזמורת חברי המשהבמדינה
שי מנפת אנ

הקיבאון אח להפשיר איר
 בווייטנאם, המלחמה נגד שכולם כמובן
 ד,שכנים עם בשלום שנחיה רוצים ושכולם
הערבים.

ש מי הממלכתיים, הגורמים מכל אבל
 ימאי דווקא היה וייטנאם למלחמת התנגד
 בפיטורין שהסתכן הגם לשם, לנסוע שסירב

 למען שפעל והראשון ).1531 הזה (העולם
 מבאר־שבע. רופא הוא הערביים הפליטים

 של קיטון ניתך עליו גם — הימאי על וכמו
גידופים.

 בן־ בנימין ד״ר כבתי־חולים. ללדת
 ונקרא 1917ב־ באמסטרדם, (שנולד אסא,

 על־ ההולנדי בפרס זכה ואן־אסו), בנימין
הק ששווייצר כשם כי שווייצר. אלברט שם
הק באפריקה, הכושים לריפוי חייו את דיש
 בנגב. בבדווים לטיפול חייו איה בן־אסא דיש
 ולהקטין בבתי־חולים ללדה אותם לימד הוא
 לטיפול דאג הוא התינוקות. תמותת את בכך

 לו והודות תושבי־המדבר, של נאות רפואי
הקטלניות. המחלות רוב נגד כולם חוסנו
 בן־ ד״ר תרם הל״י, 800 בן הפרם, את
ב הערביים לפליטים מרפאות להקמת אסא

ירדן.
 מן התפעלה האירופית שהעיתונות בעוד

הישראלית, הג׳סטה את ושיבחה המעשה,

כן־אסא* רופא
הגר״ את ״ואהבת

 משפטים הופיעו הישראלית שבעיתונות הרי
שב הוא ״אם כאלה:  את יבינו שהערבים תו
 בהקיץ. חולם אלא הוא אין הטובה, כוונתו

חזירו לא שהערבים לו מאחלים אנו  את לו י
בפניו.״ יריקת בצירוף כספו,

 ויכוחים עורר יוצא־הדופן האנושי המעשה
 ד״ר היה מכך התרגש שלא היחידי סוערים.
ו ציטט, הגר״ את ״ואהבת עצמו. בן־אסא

הכ לא ההולנדים גם המלחמה שבזמן ציין
 הצילו פשוט אלא מפוצצות, הכרזות ריזו
 חייהם את בכך שסיכנו למרות היהודים, את

שלהם•
 לשלום,״ נכונות על לדבר מספיק ״לא

 — אישיים מעשים לעשות ״צריך הסביר,
ה המשל שאומר כמו הקיפאון, להפשרת
הפר יפרחו לא — השלג ,תחת הולנדי:
חים׳.״

הווי
 עקרו ביראון אטלנטית. בפרה •
 ויישור פילוס עבודת בעת המשק, חברי

 את קיבלו אטלנטיות, אלות ארבע שטחים,
ל באזור, לשמורות־הטבע האחראי הצעת

 עצי־ ארבעים נטיעת על־ידי עוונם על כפר
שעקרו. הארבעה במקום חדשים אלה

 ביישוב- אל־חוטית. הסתננות #
 קולות לשמוע משכים־קום רפתן נדהם ספר

להרגע גילה, ברפת, בערבית המתלחשים
 מרדיו־טרנזיסטור בוקעים הקולות בי תו,

 ל־ מכוון כשהוא ברפת, פתוח שהושאר
רמאללה. של תחנת־השידור

מן * באמסטרדאם. קבלת-הפרס בז

ת1 תיזמו־ ארבע מופיעות ארץ ^  היתה ובכולן איטלקיות. *רו
 עשרות :מדהימה תופעה אותה

 להם, חיכו לחבריה, נטפלו נערות
ל •טיופלו מכלי - איתם התעלסו

ב אחת מילה אפילו איתס דבר
 תזמורות־הריקו־ חברי איטלקית.

ו למראה לא - מרשימים לא דים
אחרת. בחינה משום לא

ל האיטלקים סרבו כשנשאלו,
 חברי הסכימו לבסון! כך. על דבר

 לפני - לספר פיקולו טוני תזמורת
או סיפוריהם הארץ. את שעזבו

ומכ פתקים תמונות, ידי על שרו
 הוא פאן המופיע סיפור בל תבים.

וה הוסתרו השמות רק מדוייק.
עצמן: כעד מדברות עובדות

 שזאת אותנו הזהירו לירושלים, ״כשבאנו
הראשו הנערה אך ומסוגרת. משעממת עיר
דקות. ארבע אחרי כבר עלינו התלבשה נה

הת היא המלון, לבריכת שירדנו ״ברגע
 את שאלה דקות כמד, אחרי לידנו. יישבה

 אותה ,הזמנתי שלו■ מהחדר הנוף איך פינו
חשב לא באמת ,אבל פינו, מציין לעלות,׳

 מד, לה להסביר התחלתי כלום. על תי
ו אלי פונה היא ופתאום מהחלון, רואים

 שאני חשבתי אותך!׳ רוצה ,אני אומרת:
זה כלל בדרך מבין. לא או טוב שומע לא
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