
במרחב
״דדן

 ירושלים
ת של זונו

 והעולם בירושלים, נושרים הזיתים ״עלי
 על- שחוללה ירושלים, בבילויים. עסוק

 למצפון קוראת ישראליות, פרוצות ידי
 בעיר, הקימו הישראלים להצילה. העולם

 מוע- כאחד, ולנוצרים למוסלמים הקדושה
 מטרתם: וחשיש. זונות מלאי דוני-לילה

 העתיקה, בעיר המקומי, הנוער את לקלקל
 מהמאבק אלה, בפיתויים אותו, ולהרחיק

 הקדושים המקומות והציונות. הכיבוש נגד
 אהבה מקומות הפכו — המוסלמי לעולם
לישראלים.״ ובילוי
 זה, נרגש תיאור ז וחילל שרף מי

 אל־ הלבנוני בשבועון לאחרונה שהתפרסם
 ששטף המאמרים לים אופייני היה לוא,

 בעיתונות, הערבי העולם את לאחרונה
 ירושלים בעיית העלאת ובטלוויזיה. ברדיו
 צעד בעיקרה הינה ירדן, על־ידי באו״ם

 שלגביו במרחב, מוסלמי אין אולם פוליטי.
 על עמוקה. רגשית משמעות לירושלים אין

 הערביים המשטרים פרטו זו רגשית נימה
 ככל נרחב הד ליצור במגמה ביעילות,
הפוליטי. לאקט האפשר

 בבעיית בטיפול הערבי העולם התקדם לא
:ירושלים
 בולדו־ על-ידי נהרסת העולם ערי ״פרח

 וליצור העיר את לייהד כדי ישראלים זרים
 כתב, וצבאית,״ חדשה פוליטית מציאות

 נכון לכד? בקשר הערבים עושים ״ומה
הכל מהבעייה חלק היא ירושלים שבעיית

 הערבי המאבק יסתיים בה והצורה לית,
 גם טובה תהיה — הכבושים השטקחים על

פי אין זה, עם יחד הקדושה. העיר לגבי
 הפיתרון, ,עד להתעלם שעלינו הדבר רוש

ירושלים. משאלת
ה כאל אליה להתייחם יכולים ״איננו

 היא ירושלים האחרים. הכבושים שטחים
 ישראל. על-ידי ביותר המבוקשת הפנינה

 ישראל של ונישנות החוזרות בהצהרותיה
 השטחים, כל על תוותר אם אף כי בעולם,

 ישראל הצליחה — ירושלים על תוותר לא
ה אפילו זו. למחשבה העולם את להרגיל

 כך עם השלימו ישראל לעמדת מתנגדים
 בנקודה לישראל לוותר ויש ברירה, שאין
זו.״

 מצב נגד לחולשה. עוצמה לחפור
 :נגדית שטיפת־מוח אל־דין מציע זה

 לנקו־ ירושלים בעיית את להפוך ״עלינו
״מדי הוא. כותב ישראל,״ של דת־החולשה

ירוש שאלת את להביא חייבות ערב נות
 התעמולה את לשבור הסלמה, לידי לים

הערבים שעשו מה כל בנושא. הישראלית

העתיקה כעיר פרוצות
וזונות״ ממיס :הישראלים של ״:ישקם
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 החיים כאילו העולם את מטעה ״ישראל
מעולם,״ היו שלא כפי תקינים בירושלים

אל־דסטור. ההאשמי, המשטר בטאון תקף
שפוצ־ הבתים על מספרת אינה היא ״אך

ארכיאולו חפירות בגלל הכותל, סביב צה 1
 שהיא בכך מתגאה ישראל כביכול. גיות

ה וכי הקדושים, המקומות על שומרת
במ מעשי-זוועה בזמנו ביצעו ערבים
 מי אבל היהודים. של הקדושים קומות
 את גנב מי אל־אקסא? מיסגד את שרף
 לא ז מכנסיית־הקבר הקדושה מרים פסל

ה מצפון את נוצרי כומר הזעיק מכבר
 מתעלסים יהודים זוג תפס כאשר עולם,

 היכן הקבר. בכנסיית ישו, של קיברו ליד
 האחים במלחמות הטרוד הערבי, העולם

 היכן ז העולם את ויזעיק פה שיפצה שלו,
המ חילול על השותק הנוצרי, המצפון
 שלוז״ הקדושים קומות

 שטפה הרוחות סערת לישראל. לוותר
מסי התנגדותה, למרות — מצריים את גם

ל מצריים ממשלת של טאקטיות, בות
המצ והסופר העיתונאי ירדן. של צעדה

 השמאלני עורכו אל־דין, בהא אחמד רי
 בתכסיס נקט אל־מוסוואר, השבועון של

 מאמר מחדש פירסם מוצלח, עיתונאי
כמה עד להוכיח כדי שנתיים, מלפני שלו

 להקים עלינו מספיק. איננו — היום עד
בתו עצום, מוסרי מיכשול ישראל בפני
 לגבור. יצליחו לא שעליו העולם, דעת
 המוסלמי העולם של המשותף כוחם נגד

בתוכ הישראלים יצליחו לא והנוצרי,
 לנאשמת.״ ישראל את להפוך עלינו ניתם.

 ירושלים בעיית שהעלאת ייתכן, מאוד
ב ראשון צעד הינד, ירדן, על-ידי באו״ם
זה. מאמץ

מצרים
פלישת

המיגיפגס
ומ מאז היוותה אשה של החשופה רגלה

 הערבי. לגבר מסעירה אטרקציה תמיד
 היתד, — חשופה ירך בלבד. השוק אפילו

מהפנט. משהו בכלל כבר
 מבוכת־נפשם את כך משום להבין נקל

 ואלכסנדריה, קהיר גברי של וסערת־רוחם
לרחו המיניכנס של הפלישה תחילת עם

שאין בגורליות אך באיחור, קצת בות.
)30 בעמוד (המשך

רז ר־ ד רז־דה רזווו ד 1ד

 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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