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הזונה רחב של 11הטדפ מיספר ★ הלבנון זילחמת

מדיניות
 מחשובי אחד פופולו, איל השבוע כתב

 הנוצרית המיפלגה ביאטון באיטליה, העיתונים
 מרחבית בפדרציה להשתלב ישראל על השלטת:

ערב. מדינות עם ביחד גדולה,
 כדי רק כן, על בא, לא לה־פירה של הרליון

 רב־הפעלים. ראש־העיר מצד יפה מחווה לשמש
 לקראת קטן צעד בו ראתה האיטלקית המדיניות

הפוליטית. מטרתה
 הערביים. הנציגים שמות נתקבלו בפירנצה

 של יחסו אופטימית לתשומת־לב זכה בייחוד
 ששיגר אל־נאצר, עבד גמאל מצריים, נשיא

 זאת היתה שלו. שר־הפנים של אחיו את לפירנצה
הרעיון. למען מצריים שליט של ברורה מחווה

 פנייתו הישראלית. המישלחת היתה האכזבה
 הביאה מאיר, גולדה לשרת״החוץ, לה־פירה של

 בן־גוריון של קומיסאר שילוח, ראובן של למינויו
הישראלית. המישלחת כראש המרחב, לענייני

אנשים
 סולל של לשעבר המנהל הכהן, דויד •

 התפקיד את לדחות הסופית החלטתו עם בונה,
 אלא לי נשאר .לא בחברה: לו המוצע החדש
 חזקה ידו שתהיה לבון, (פיגדזם) לחבר לאחל

 חזקה שהיתה כשם החדש, המיבנה בייעול
הלדינו' בעירעור

 חושב .אני שלונסקי: אברהם המשורר •
 סבלי גם מאוד, אינטליגנטי להיות יכול שאדם
הזונה.׳ רחב של מיספר׳הסלפון את לדעת

ר: אב״א • אי מ חי  הוא .הסוציאליזם א
 בפרס האחרונים, הדורות של הסוציאלי המיקוח

שלנו.' באומה

בפעולה חברות..בצל־יווק״
.הופ... הלהקה של השנייה בתוכנית בהופעתן עטרי,

 -בצל־ירוק־ להקת חברות שלוש
 ויונה קאשי עליזה הנדל, נחמה
גדולה. להצלחה שזכתה עברנו',

בפלוו־נץ צח
 נחום ד״ר של הפורה במוחו צץ המקורי הרעיון

 כי ידע הוא הציונית. ההסתדרות נשיא לדמן,
 מדי יוזם לה־פירה, ג׳יורג׳יו פירנצה, עיריית ש
 ורעיוניים פוליטים יריבים בין פגישות :ם

 חשב ההדדית. ההבנה טיפוח לשם :ולם.
 בין כזאת פגישה ליזום לא מדוע לדמן:

וערבים? וראלים
 ביותר הססגוניים האישים אחד לה־פירה,

 ברצון. הסכים באיטליה, הפוליטיים זיים
 לפגישה לקרוא טעם אין כי הבין הנוצרי !דינאי

 לאכסניה דאג לכן ישירה. :רית־ערבית
 רחבה לפגישה קרא הוא יותר. רחבה שמית

 מה הבינו הכל אולם התיכון. הים בבעיות ■יון
 ישראליים לאישים לתת האמיתית: זמרה

 להיפגש האפשרות את טוב, רצון בעלי רביים,
דרשמית.

 הרעיון השלום. ודגל האיסלאם חרם
 של האידיאליסטיים חלומותיו פרי רק היה )

 מטעם מנחה קו מאחוריו עמד אי־שם דפירה.
 המדינאים האיטלקית. המדינית ימרת

 שבהם הימים את מעולם שכחו לא זיטלקיים
 כעל רישמית עצמו על מוסוליני בניטו :ריז
 הלאומיות גלי את והסעיר האיסלאם", זרב

 בארי. רדיו של בשידורי־התעמולה גרבית
 שכל מכיוון אחד: יתרון היה לאיטלקים

 להתנגד נאלצו לא שוב מהם, נלקחו ׳שבותיהם
 להופיע יכלו הם להיפך, הערבית. לאומיות
 רעיון את האוהדת יחידה מערבית ועצמה

 מתאים, מנוף אחרי בחפשם הערבית. לאומיות
 האיטלקים נתקלו למרחב, לחדור להם יעזור
 שאם קיוו הם הישראלי־ערבי. השלום ■עיון

 ולכונן והערבים ישראל בין לתווך בידם גלה
 עמדת־מפתח לעצמם יקנו במרחב, חדש רר

 טובים יחסים להם שהיו מכיוון המאוחד. מרחב
 חשבו ישראל, ועם הערבייים הלאומנים ם

זה. לתפקיד המוכשרים כמותם אין כי איטלקים
 המדינאים אולם מרחבית״. ..פדרציה

 עם הדוק בתיאום הפועלים איטלקיים,
 על ייתכן לא במרחב שלום כי ידעו אפיפיור,

 גבולות על חשבו תחילה הסטאטוס־קוו. סיס
 ישראל. מצד מרחיקי־לכת ויתורים ועל 194
 לרעיון המדינית מחשבתם הגיעה בהדרגה ולם

השמי. איחוד

ך1ך ך ך  תחת יעל. בתה, עם 111|
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ה חינוך של בעניינים הזמרת דנה הפקרות־
ביל תנהגו .אל נ. א־ס תורת על-פי ילדים,
לקוראים. הטיפה בכלבלבים,־ כמו דיכם

 ליוזמי מצלצלת סטירת״לחי זאת היתה
 של שיגורו שרת. ומשה גולדמן נחום הרעיון,
 מראש מכוונת כחבלה להתפרש יכול היה שילוח

הבנה. להשגת מאמץ בכל
אה. הכום ההסוו  של הראשונה התוצאה ו

 התפטרותו היתה המישלחת כחבר שילוח מינוי
 כי היה מובן ממנה. שרת משה של ההפגנתית
 שילוח, כראובן אדם על־ידי המונהגת כמישלחת

 מן לסטות איש יעז לא בן־גוריון, של אמונו איש
היו: האחרים הנוסעים ידו. על שייקבע הקו

מישרד־החוץ. איש פישר, מורים •
 של קשרי־החוץ מנהל בקרת, ראובן •

ההסתדרות.
 של המיזרח מדעי איש פלסנר, פרופסור •

 על־ידי במישרין שהוזמן העברית, האוניברסיטה
האיטלקים.
 מפ״ם, שליחי שני נתוספו אלה לארבעה

פלפן. שימחה ביניהם
 בן־גוריון כוונת היתה מה חבלה. מיבצע

 ועידת החנקת של זו צינית בפעולה ואנשיו
לידתה? בטרם פירנצה

 היתה פירנצה ועידת של כלשהי הצלחה
 האישים אותם של קרנם את בישראל מעלה

 היא מרחבי. בקו הדוגלים הפוליטיים והגופים
 על המבוסס הרשמי, הקו את מערערת היתה

 נמנעו הדברים שני במחנה־המערב. השתלבות
שילוח. של שיגורו על־ידי מראש
 את בפירנצה יפיצו וחבריו ששילוח ספק אין

 של רצונה על והרגילות הנפוצות הסיסמות
ארצה. יחזרו כאשר בשלום. ישראל ממשלת

 ישראל של ידה כי נוספת בהוכחה לנפנף יוכלו
ונדחית. — לשלום מושטת
 מוסול ובין מראקש בין האנשים מעטים ואכן,
שילוח. של ידו את ללחוץ המוכנים

העוצר ע□ חלף
 העזובים. ברחובות סיירו חמושים מישמרות

 לרדת העזו ולא בחלונותיהם עמדו אזרחים
 ברזל תריס הורם נדחת, בסימטה ושם פה לרחוב.

 לקונה. בחיפזון משהו לספק חנות־מכולת, של
 כעיר היתה החדש, הנשיא בחירת ביום ביירות,

 אך מתוח, חלל״ריק יצר שעות 24 של עוצר מתה.
 רסן של סדירה העברה לאפשר כדי חסר־תקריות,

 הצבא מפקד ליורשו, שמעון מכמיל השילטון
שיהאב. פואד הגנראל הלבנוני,

 המוזמנים הספיקו רק העוצר. עם חלף השקט
 ומרחץ־הדמים — לבתיהם לחזור המעטים
 חודשי ארבעת כמוה ידעו שלא בפראות התחדש

 אוהדי אלה היו הפעם מילחמת־האזרחים.
 מרכזי של בהתקפה שפתחו הממשלה־לשעבר

האופוזיציה־לשעבר.
 האירגון הפלאנגות, מנהיג ג׳מאיל, פייר הכריז
 היא החדשה הממשלה .הקמת הקיצוני: המארוני

 לא גם היא לאופוזיציה. בלתי־מוצדק ניצחון
 נלחם כי מכריזים אנו המצב. את במאומה שינתה

הסוף." עד בה
 היוצרות התהפכו במחי־יר אללה. רחמי

סיים בטרם עוד — הפך הנשיא השסועה. בארץ

 הביא בדיוק, שנה 25 לפני השבוע שראה־אור הזה״, גיליון.העולם
 גולל שבה מחדש!״ נולדתי .היום הכותרת תחת נרחבת, בת-שער

 התנהגותו בשל בחנינה •שזכה מרחבי, יעקב אסיר־עולם של סיפורו
 מסר־ אכלו ״הבנים הכותרת תחת בכלא־שאטה. המרידה הלך
 זו סידרה בקיבוץ. המשבר על בסידרת־הבתבות השלישית :אה
 התנועה של משבר-הערכים את לנתח הראשץ הניסיון ;ה

חינוד בנושאי זראי, ריקה הזמרת של בסידרתה נוסף סרק יבוצית.
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 הפקרות.״ או הכותרת.חופש תחת הופיע ילדים,
מרחבי. יעקב אםיר-עולם הגיליון: בשער

י צ מ א מ * ב ם ו ל ש ה

רו ס מרחבי: •עקוב עול סי

1096 הזה״ ,.העולם
1.10.1958 תאריך:

 האופוזיציה ראש — כהונתו את רישמית
 כאראמה, ראשיד טריפולי, מורדי מפקד החדשה:
 של הגלוייה לצהלתם ראש־ממשלה, התמנה

 הלבנון, של והשתקן המהסס האיש המורדים:
נמרצת. לפעולה סוף־סוף ניגש שיהאב, פואד

 את שיהאב דחה המרד חודשי כל במשך
 את למערכה להטיל שמעון כמיל הנשיא דרישת

 אך המרד. לחיסול הצבא, של מישקלו כובד כל
 הנשקפת בסכנה שיהאב הנשיא משהבחין עתה,

 החדשה התנופה מפני כולה ולארץ למישטרו
 שיהאב העליון המפקד נקט למילחמת־האחים,

 הוראה קיבלו והמישטרה הצבא תקיפה. בפעולה
 אשר אזרח כל על התראה, ללא באש, לפתוח
 למחרת עוד ברחוב. נשק נושא ייראה

 יותר נהרגו שבו הפלאנגות, של מרחץ־הדמים
 הפלוגות מטה את הצבא כבש איש, 60מ־

שלהן. תחנת־השידור את וסגר הנוצריות
 פינוי את לדרוש כוונתו על הודיע גם שיהאב

 בזירה הניטראלי לקו ולשוב בהקדם, האמריקאים
 טקס אחרי הכריז אצליח,״ ״אם הערבית.
 ירחם אללה — אכשל אם ארצי. ״תחיה השבעתו,

לבנון.״ על

ודיו
עוונות כפרת

 את למאזיניו ישראל קול מעניק לשנה אחת
 הוא ביום־הכיפורים העילאיות: המתנות אחת

משתתק.

נפרדות מיטות שתי
 התורן השוטר שאל את?" פעם עוד זאת ״או,

 כשערב בתל־אביב, הצפונית הנפה במישטרת
 )24( שטינסקי עדינה לתחנה התפרצה אחד

 כותונת־לילה כשרק עיניים ואדומת פרועה
לגופה.

 לאנשי בתחנה. חדשות פנים היתה לא עדינה
 בענייני לטפל מזמן כבר נמאס הצפונית הנפה
שטינסקי. הזוג

 רק 27ה־ בן צבי, לבעלה, נשואה היתה עדינה
 היו זה מתוך חודשים שמונה אולם וחצי. שנה

 במכות לרוב מסתיים שהיה תמידי, ריב חודשי
שוטרים. ובהזעקת

 גילתה בעלי,״ עם עוד לחיות לא ״החלטתי
 כולה רוטטת כשהיא המשועמם, לשוטר עדינה
 כדי נקטה אמצעי באיזה גם לו סיפרה היא מפחד.

 בדירה היתה שלזוג מכיוון בעלה: עם לחיות לא
 חלקים משני המורכבת אחת, כפולה מיטה רק

המיטות. שתי בין האשה הפרידה
 שנתו, באמצע הבעל התעורר הלילה באותו

 הנמוכה המיטה את לי נתת ״מדוע רוגז. אחוז
 אשתו. על צעק הגבוהה?״ המיטה את לך ולקחת
 היכה זה, למעשה הגיוני הסבר בפיה היה כשלא
המישטרה. אל שהביאוה אלימות, מכות אותה

 היו לא לדבריה, עדינה, שהוכתה המכות
 בה השאירו לא עדינותה למרות אולם עדינות,
 המישטרה החליטה זו עובדה אף על סימנים.
 אחת להפסיק לדין, המכה הבעל את להעמיד
הבלתי־פוסק. המישפחתי הריב את ולתמיד

 השופט, לפני שטינסקי צבי כשניצב השבוע,
 לי גם השופט, ״כבוד אחת: בקשה רק לו היתה
 שיפריד מכבודו מבקש אני העסק. כל נמאס

 שקל טרייביש יהודה שופט־השלום בינינו.״
 מה יודע .אתה לנאשם: הודיע הבקשה, את לרגע

 על יישן מכם אחד כל בקשתך. את מקבל אני —
 לישון שטינסקי צבי את ושלח נפרדת,״ מיטה

בבית־הכלא. לבד ימים חמישה


