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ג׳יהאד!״ .*׳•האד!
 נחתו זו אחר בזו געש. הערבי העולם

 מצלצלות: פוליטיות מהלומות שתי ראשו על
 במאורעות להתערב סרבו המאוחדות האומות

 באפריקה הצרפתיות במושבות המתרחשים
 להכנס לערבים ייעצו להלן), (ראה הצפוןית

 ישוב לשם ישראל עם ישיר ומתן למשא
ביניהם. הסכסוכים
 ה־ לבעיה קשה מתחרה הביאה ההחלטה

 בהתעניינות הראשון המקום על פלישתינאית
ה אפריקה (בעיית .זהו הצבורית. הערבית
 ממרוקו מוסלמי לב לכל הנוגע דבר צפונית)

״אינדונזיה ועד מנ עשמאווי, סאלח צעק !
ה .האיום המצריים. המוסלמים האחים היג

 נפתח הציוני. מהאיום נופל אינו צרפתי
 !״ בג׳יהאד נפתח ! קודש במלחמת נגדם
!״.האד

 אדיב ואורחו נגיב מוחמד נכחו בקהיר
 באל־ שנערכה אזכרה בתפילת אל-שישקלי

 בבירות ;ומרוקו טוניסיה חללי לזכר אזהר
ב ;הצרפתית הצירות פול המונים הפגינו

 אספת הלובי הנבחרים בית ערך טריפולי
 הקריאה נשמעה כולם מפי וכמעט — מחאה

!״ ג׳יהאד ! .ג׳יהאד : הנסערת
לאחרו המלה את השמיעה מקהלה אותה

הער התלכדו כעתה, אז, .1947 בשלהי נה
 יהודית. מדינה להקים שהחלים או׳׳ם נגד בים
 קומץ עתה הג׳יהאד מטרת אין כאז שלא אך

ה כי בטוחים הצרפתים ישע. חסרי אנשים
 סגולה להיות עלולים שלהם הכבדים טנקים

 הערבית־מוסל־ ההתלהבות לקרור מצויינת
 ״אפילו הערבים. את מרתיע אינו זרד אך מית.

אומרים. הם לנצח,״ מוכרח הצדק ניכשל,
 שום : ההיסטוריה אותם מצדיקה בזה

 מרותו את לכפות הצליח לא קולוניאלי כוח
עצמאות. ודורש המתנער עם על סוף בלי

הצפונית אפריקה
על מ׳ ת בו ב טו מיץ ל

 (א״י) פלשתינה תושבי מרגישים היו איך
 השלטונות הודיעו ,1947 באוקטובר אילו,

 כדורים מצרור הרוג נמצא בן־גוריון דוד כי
 למחרת אילו, עושים היו ומה ז במכוניתו

 יוסף את עוצרים השלטונות היו היום,
כחשו קפלן ואליעזר שרת משה שפרינצק,

? ברצח דים
 של האחרון השריד נעלם היה הסתם מן

ה בקרב שרד עוד אשר ומשמעת קור־רוח
ב יוצאים בודאי היו הם היהודים. תושבים
מא האנגלי׳ השלטון נגד סוערות הפגנות
 מתקי־ השפל, המעשה בביצוע אותו שימים

דרכם. על שנקרה ערבי או אנגלי כל ים1

 היתד■ ביחוד ומרוקו. לטוניסיה מלאה מאות
ארצות־הברית. בתמיכת אמונתו איתנה

 אמריקה מעמדת להתאכזב הספיק בטרם
 עיני בעל הקטן האיש האשד, סחרת חדל

 בני־ על העצומה וההשפעה החיכניות התכלת
 תצפון־ במדיניות פעיל גורם להיות מעמדו,

 מהיות חדל לא במותו גם אך אפריקאית.
 הכריזו הרצח, הודעת עם מיד : מסעיר גורם

שלו על ובמרוקו בטוניס הפועלים איגודי
כללית. שביתה ימי שה

 לרצוח שפקדה היא הצרפתית ״הממשלה
 עד 1 מקזבלנקה הערבים הטיחו האשד,״ את

צרפ מתישבים של ארגון כי טענו דמשק,
המעשה. את שביצע הוא האדומהי היד תים,

כמ עבר לא מאז שחלפו השבועיים משך
ה בין דמים התנגשויות בלא אחד יום עט

ער מפגינים לבין הצרפתיים והצבא משטרה
 מוטלות בבוקר חמש עד בערב מתשע ביים•

 בין הספר רחובות לילה, עוצר תחת הערים
ושוממים. סגורים והאירופים הערביים רובעי

 — בכוח להשתמש היססו לא הצרפתים
 הוכנסו ואוירונים שריון שוטרים, חיילים,

 הודיעו הללו,״ לחבלנים ניכנע ״לא לפעולה.
להס ניסו גם הם ובמרוקו. בטוניס 'נציביהם

 נגד פועלים ״חבלנים״ אותם כי לערבים ביר
הצרפ רק וכי שלהם האמיתיים האינטרסים

 הצרפתים, אך לטובתם. הדואגים הם תים
ער חינוך בשטח בהישגיהם התגאו שתמיד

 במציאת עתה התקשו הצפונית אפריקה ביי
 במידה לקויה הפוליטית שהשכלתם אנשים

לדבריהם. שיאמינו

מצרים
המהפכני□ איגוד

 לבנה יונה קהיר על ריחפה שבועיים משך
 שהוצגה — הערבית והאחוה האהבה יונת —

 שני בפני נגיב מוחמד הגנרל על־ידי לראווה
 אל־ אדריס מלכותו הוד : נכבדים אורחים
 אל־שישקלי, אדיב וקולונל לוב מלך סנוסי,

סוריה. דודן
 בארץ ראשון ביקור זה היה לא לשניהם

 את אל־סנוסי אדרים ביקר כאשר הנילוס.
 המאורע הצטיין לא לראשונה עבדין ארמון

 לבקש בא הוא : מיוחדים ופאר בחגיגיות
ה מפני בארצו מקלט וזכות חסות מפארוק
 עתה מולדתו. ממדבריות שגרשוהו איטלקים

 של המיוחד כאורחה ארמון לאותו נכנס
ל מעוניין היה שנגיב איש מצרים, ממשלת

הערבית. לליגה ולצרפו פייסו
ב נתקבל הצפון מן אחריו שבא האורח

 כנה חמימות גם וכבוד. פאר תצוגת אותה
 מצעד אותו נגיב. עם בפגישתו חסרה לא

 שוב נערך אל־סנוסי לכבוד שנערך צבאי
 וגילויי אהדה הכרזות הסורי, האורח לכבוד
על הנדרשת המידה על גם הפעם עלו אהבה

או״ם
שוגע: דרוש:: מ

 עורר לבנה, בגלימה העטוף הגבוה, הכושי
לי נציג האו״ם. צירי בין תשומת־לב מיד

 לא, ? הזהב חוף שליח י החפשית בריה
 שאינה מעצמה של שליחה הוא הכושי, אמר

 הניו־ מגרד־השחקים שעה, לפי מיוצגת,
אלוהים. :יורקי

 בחלום׳ לו הופיע אלוהים :הכושי גילה
 עצמו על לקבל באו״ם׳ להתיצב עליו ציווה

הכללי. המזכיר תפקיד את
 כוח הכושי גילה הסדרנים עליו כשעמו

לבסוף אך במעלית; לעלות ניסה הוא רב.

טונים במרכז לילה עוצר
המוות אחרי גם

 טוניסיה תושבי ועשו הרגישו בדיוק כך
 האשד, פחרת כי להם נודע כאשר ומרוקו
ה הטוניסיים, המקצועיים האיגודים מנהיג

בטו הערבית הלאומית בתנועה החזק איש
 הגולה המנהיג של מקומו את שירש ניסיה
 באחד במארב״לילה נרצח בורגיבה, חביב

לבירה. המובילים הכבישים
 בחודשים רצחה...״ האדומה ״היד

 באר־ מסיור־תעמולה שובו לאחר האחרונים,
ב האשד של השפעתו גברה צות־הבריח,

 מבין היחיד איש־העם היה האשד הביי. חוגי
 על־ידי שהוקמה המייעצת האסיפה חברי 36

הצרפ עם היחסים בדבר להחליט כדי הביי
תיא צרפת כי עיקשת באמונס הצטיין תים,

עצ תתן והעולמי, המקומי ללחץ להכנע לץ

המזרחי. הנימוס ירי
 שישקלי קרא !״ מצרים מציל הגיבור, ״אחי

ביד יחד ״נצעד לנגיב. בהתרגשות  ולב יד'
״סוריה ותחי מצרים תחי — לב עם  חברי !

ה נישא שלפניהם המצרי, הקצינים מועדון
 נגיב סוערות; כפיים במחיאות פרצו נאום,
גי אושר• מרוב קרן השולחן במרכז שישב

להו עשויים היו הסורית הסולידריות לויי
 האוכלוסיה. בקרב למשמרו פרסטיז׳ה . סיף

 גם הקרין הוא, משסרו לגבי חישוב, אותו'
הסורי. הרודן פני את

ה על־ידי שנתקבלו המדיניות ההחלטות
הדו לחזית ציפו מזמן זה הפתיעו. לא שנים

 יסוד הנחת מעין — הדודנים שני בין קה
במרחב. צבאיות מהפכות מבצעי של לאיגוד

 עבה מעטה תחת בהבטחתו. נזכר נבחר, אייק
 שוחח גם לקוריאה, טס אמצעי־זהירות של
 שהם המפקדים, עם התיעץ חיילים, כמה עם

שונות. בחזיתות לשעבר פקודיו כולם
 שלח שנה, 2000 לפני דומה, בהזדמנות

לממ פשוטה אלחוטית הודעה קיסר יולייוס
 ה־ במאה ניצחתי.״ ראיתי, ״באתי, : שלתו

 ראה. בא, אייק פשוטות. כה הבעיות אין 20
קרוב. כה אינו הנצחון כי למד אייק גם אך

כמו ברורה, קוריאה של העיקרית הבעיה
 הגוש בסיאול. כמו בדיוק בוושינגטון בן,

 המלחמה, את לחסל מעונין אינו הסובייטי
 מחצית את ונידח רחוק לחצי־אי המצמידה

לו גורמת ארצות־הברית, של צבא־המלחמה
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הניתוח). ואחרי (לפני יורגנזן ג׳ורג׳־כריסטינה
משוחררת חיילת הפך משוחרר חייל

 כחולה־ נתגלה לבית־חולים, הועבר נכנע,
רוח.

 : המסקנה את הלונדוני אקונומיסט הסיק
 לחשוק כדי חולה־רוח להיות אדם .צריך

 האומות ארגון של הכללי המזכיר בתפקיד
...״1952 בשנת המאוחדות

 היה לא התפקיד יותר. כטוחה דרך
 שעשה הודיע שהתפטר, לי, טריגווה מושך.

 המזרח בין לשלום תקלה לסלק כדי זאת
 : יותר פשוטה היתה הסיבה אולם והמערב.

האו״ם. מן נואש לי טריגווה גם
 ברור היה או״ם של הקמתו מראשית עוד

 גדולים, בענינים השפעה לו תהיה לא כי
 אר־ — הגדולות המעצמות שתי כן אם אלא

 תהיינה — וברית־המועצות צות־הברית
 כלשהי תקווה היתה אולם דעים. תמימות
ל האו״ם יוכל קטנים בסכסוכים שלפחות

 על העולם רצון את לכפות לטובה, השפיע
הקטנים. העמים

 ארץ־ בסכסוך שוא. תקוות זאת היתד,
 הגדולות המעצמות שתי היו בר, ישראל

 אחר הערבים, תחילה הפרו דעים, תמימות
 שני עשו כן או״ם. מרות את היהודים, כך

 יכול לא האו״ם קאשמיר. במלחמת הצדדים
 של השחרור במלחמת בהצלחת להתערב היה
ה הצפונית אפריקה עמי א ר ב), ( ח ר מ  לא ב
לכו זכויות-האדם את להבטיח אפילו יכול
הצפונית. באפריקה המדוכאים שים

 כי שגילה האמריקאי, הקונגרס התערבות
 הם באו״ם האמריקאיים העובדים מן רבים

 הסאה. את הגדישה קומוניסטיים, סוכנים
 הפיל למשפט, היהודי המומחה פלר, אברהם

 טריגווה התרסק. עליונה, מקומה עצמו את
 יותר בצורה התפטר יותר, זהיר אדם לי,

הראשית. הדלת דרך לצאת החליט בטוחה,

הברית ארצזת
א ב ס היה א ש

לשי האחרונה מערכת״הבחירות כשהגיעה
 : גאונית סיסמה פיקח תועמלן המציא אה,

 ה־ את יסדר בקוריאה, בעצמו יבקר אייק
ענינים.
 הכף. את זו סיסמה הכריעה רבים לדעת

 הרואה ,20המאהיה־ של והנבוך הקטן האדם
 מלא בחלל, מתגוששים נוראים כוחות כי

 ויגן לו שידאג טוב, באבא רוצה הוא פחד.
 בשמיים, זה אבא שכן עברו בתקופות עליו.
 האב יושב כיום אפיפיור. על־ידי מיוצג היד,

קולומ מחוז וושינגטון, בבית״הלבן, הטוב
ארצות־הברית. ביה,

ש־ אחרי ״.------------ראיתי ״כאתי,

 לעלות מבלי ובציוד, בנפש גדולות אבידות
משוכ האמריקאים אחד• בחייל אף לרוסיה

 לשיחות־השלום היוזמה כי לגמרי עתה נעים
 את להציל כדי אלא הרוסים מצד באה לא

ה התקפתו התקדמות עם משואה, הסינים
 וחצי. שנה לפני רידג׳ווי הגנרל של גדולה
חז בקוריאה והסינים מזמן, חלף זה משבר

אי־פעם. היו מאשר יותר עתה קים
 הסינים את להפציץ :שהוצעו הפתרונות

 החרושת בתי את להפציץ אטומיות, בפצצות
 על ימי מצור להטיל במאנצ׳וריה, הסיניים

 בכוחו אין האלה הפתרונות מן אחד אף סין.
 העלולה היקרה, אך הקטנה במלחמה להכריע
שלם. דור להימשך
ת תיקון טעו
 נימפה פגשה העתיקה, ביון הימים, באחד

 האל של היפהפה בנם בהרמפרודיטוס, יפה
 בו התאהבה היא אפרודיטי. והאלה הרמס
 שיאחד הגדול לזבם התפללה ראשון, במבט
 אותם הפך לבקשתה, שעה זבס לנצח. אותם
נקבה. וגם זכר גם שהיה אחד, לגוף
 בהיסטוריה, עוד חזר לא כזה מקרה כי אף
 זה, מסוג בקשות מקבל אינו שוב זבס והאל

 ספק שהם אדם בני לפעם מפעם נולדים דרי
החמי בשבוע קורה האסון נקבה. פק3 ז:ר
 הטבע כשעל אמו, ברחם העובר לחיי שי

מת כשהטבע מינו. יהיה מה סופית לקבוע
 לשון אשר למין השייך אדם נוצר בלבל,

הרמפרודיט. התואר את לו הדביקה העם
חל תרופה המדע מצא החדשים בזמנים

 מין לאיזה להיווכח מנסה הרופא לבעיה. קית
 המין סימני את מסלק יותר, האדם נוטה

 גם בחשבון לוקח הוא לרוב הבלתי־רצויים.
כילדה. או כילד גודל(ד,) הילד(ד.) אם

ש מקרה אירע החודש כת. היום, מן
 לבעיה כולו העולם לב תשומת את ריכז

מכ קיבלו אמריקאיים הורים מכבר. הקיימת
מ משוחרר חיל יורגנזן, ג׳ורג׳ מבנם, תב

 .עד־ ״אני :ג׳ורג׳ כתב ארצות־הברית. צבא
 תיקנתי טעה. הטבע אולם האדם. אותו יין
בתכם.״ אני היום מן הטעות. את

מצ הדני, החולים לבית שנזעקו עתונאים
 שופעות בלונדיות שערות בעלת צעירה או

ש אחד) הודה בד״״ להתאהב יכול (״הייתי
חמ עברה יורגנזן, כריסטינה לעצמה קראה

 2000 כמעט קבלה גדולים, ניתוחים שה
ואח ששי לנתוח מחכה הורמונים, זריקות

רון.
 חייו־ תולדות את שמכר אחרי האב, אמר

.אני :דולר 30.000ב־ בנו־בתו של חייה
 אותו מחליף אני השיחה באמצע מבולבל.

בה.״
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