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 ומרחב יותר, מבוססת ישראל מצאה היא "
 מצרים קודמת. שנה בכל מאשר יותר, שקט

 קלטה ישראל הפנימית, במהפכתה טרודה
שקטו. הגבולות רבות. מארצות גדולה עלייה

המוז ההצגות אחת נערכה זו באווירה
רב. זמן מזה ביותר רות

 אזהרה כל ללא לפתע, אויר. עסקי
 המשומנת מכונת־התעמולה נכנסה מוקדמת,

 בהילוך־גבוה. לפעולה פרם שמעון של
 ״כתבים מפי ידיעות הוצפו ישראל עתוני

 מצרים כי שהודיעו אלמוניים, צבאיים״
 תמורת — לברית־המועצות בסיסים העניקה

הו אוניות. ואספקת אדירים משלוחי־נשק
 צבאו הגדלת על אל־נאצר עבד של דעתו

 חדש מזעזע איום לממדי נופחה 25ס/0ב־
ישראל. על

 לישראל. מוגבל אינו פרם של המנגנון
 בארצות־ וביחוד בעולם, רבים במקומות

עצו השפעה הציונית למכונה יש הברית,
 כי המרעישה הידיעה העתונות. על מה

לברית־ד,מוע ימיים בסיסים העניקה מצרים
כולו. בעולם גלים היכתה צות

 — מגוחכת כמובן, היתה, עצמה הידיעה
 בנעשה המתמצא בר־דעת לכל שנהיר כפי

 כעבור קם פרם שמעון זה. ברגע במרחב
 כי עילאית, בציניות והודיע, ימים כמד,

ב — הדברים בתיאור הגזימה העתונות
 האישיים שליחיו אלה היו כי לציין שבחו

זו. להגזמה שדאגו העתונים במערכות
 זה, מסע כי רתחו. משרד־החוץ אנשי
 בקאהיר, ביקר נו שאו ברגע בדיוק שנפתח
 הבורמאי המנהיג את להרגיז היה מוכרח

 בצורה נוהגת ישראל כי אותו ולשכנע
ל כי להלן). (ראה לגמרי בלתי־אחראית

 אחת: סדנה רק להיות יכלה אלה ידיעות
 בטחונית מתיחות מלאכותי באופן ליצור

 סכנת־מלחמה כי הרושם את וליצור במרחב,
בשער. עומדת שוב

ה במסדרונות המיבצעז בוצע מה לשם
 בא המיבצע צינית: סברה התהלכה ממשלה

 תקציב את להגדיל פרס לשמעון לעזור
הפיננ בפעילות לו ולסייע משרד־הבטחון

 לאחרונה. עוסק הוא בה המפוקפקת, סית
 מוכן ושאפתני צעיר ישראלי עסקן אין ומה

 כשהוא בייחוד — תקציב למען לעשות
במרחבי השלום על ומצפצף בלתי־אחראי,
 יום כל עם אולם הרוצחים. מפלגת

המאו עו. משיכנ זה ציני הסבר אבד נוסף,
פרס פתחו במרחב השבו שהתרחשו רעות

 של מניעיו להבנת לגמרי חדשה פקטיבה
ושות׳. פרס שמעון

 מקימה הישראלית מכונת־התעמולה בעוד
 מכונת־המלחמה החלה עולמי, מסךעשן
ה הצבא מסתורית. בצורה לנוע הבריטית

 בריטיות יחידות הכן, במצב הועמד בריטי
 בריטניה המרחב. לעבר אפריקה מנמלי יצאו

 את לפרש מבלי מתיחות, על הודיעה
מהותה.

 את שתלו היו לרוב. ניחושים צצו מיד
 מאומה אך — בסדית הבריטית הפעולה

 של נוסף סתמי לנאום פרם שם, קרה לא
 כי ניחשו המצרים קאסם. אל־כרים עבד

 אחרי עליהם, לאיים משתדלים האנגלים
 על מעמדית מלחמה הכריז אל־נאצר שעבד
 האמת אך וירדן. תימן הסעודית, ערב מלכי

לגמרי. אחר במקום נתגלתה
 של האחרון היום בשבוע, הראשון ביום

 לבנונית, טרוריסטית מפלגה ניסתה ,1961
 הפיכה לחולל בריטית, כסוכנת הידועה
הסו המפלגה בלבנון. פרו־בריטית צבאית

ש פאשיסטית, תנועה היא הלאומית רית
 מוסד של הדוגמות בהשראת בשעתו הוקמה

 אומה לקיום מתכחשת היא והיטלר. ליני
סו אומה לקיום זאת תחת טוענת ערבית,

 עבר־ ,לבנון סוריה, את הכוללת רית׳
 סעדה, אנטון מייסדה, וארץ־ישראל. הירדן
 בלבנון. הפיכת־נפל אחרי בסוריה נהרג
 טרור בדרכי במחתרת, המפלגה פועלת מאז

מזויינת. להפיכה עיניה את ונושאת שונות,
ה ההפיכה מנגנוני־החושר. כרית

 הלבנוני העם כי במהרה, דוכאה לבנונית
 ממישטר והנהנה לעצמאותו החרד המפוכח,

 אינו כולו, במרחב כדוגמתו שאין חופשי
 לא שוב אך בהרפתקות. להסתכן רוצה
 כוזנה הבריסי הצבא תנועת כי ספק, נותר
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