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מצרים

כאלה...״ סכנות ישנן ״א□
 עם הופיעו העולם שעתוני אחר יומיים
 נגד שנתגלה קשר על מפוצצות כותרות

דן הופיע נגיב׳ הגנרל משטר  מצרים רו
 לא : הודיע בקהיר׳ עתונאים בפני עצמו

ה רק היתד, : ■ממש של קשר בעצם היה
אח אנשים וכמה מוהנא שקולונל אפשרות

ל הוחלט :כן על כזה. קשר יקשרו רים
אותם. סלק

 מבחינים בהם בעולם מקומות עדיין יש
 בארץ קשר־בכוח. לבין ממש של קשר בין

 חשוב. ההבדל אין דיקטטורי׳ במשטר החיה
דן כל של טבעו  סכנה כל לחסל שישאף רו

בל חשש בגדר היא אם גם — למשטרו
אחר. רודן מכל שונה נגיב אין בזה בד•

מתפ מוהנא מוחמד הקולונל הודח כשאן־
 מרכזי וכאיש העוצרים מועצת כחבר קידו

 נחרץ )782 הזה (העולם הצבאית בצמרת
לחלו יפרוש כי שהודיע למרות גורלו.

מ להמנע יכל לא הצבוריים, החיים מן טין
מ בלתי־מרוצה לכל משיכה נקודת להפוך
נגיב. משטר
 שלושת משך זאת. חשכ נגיב גם

 פעילות חרגה לא מאז׳ שעברו החודשים
 של הבולשת זו. מצומצמת מגדר מוהנא

 אצלו, שהתרחש מה כל היטב ידעה נגיב
הת כמצדיק לה נראה לא כולו העניין אך

 כל שוחררו שבועות שלושה לפני ערבות.
 הכריז עת נגיב על־ידי שנעצרו המדינאים

 הראשון היה מוהנא במפלגות. מלחמה
 ללכד כמסוגל עליו חשבו אלה שאנשים

 נגיב גם נגיב. נגד קצינים תנועת סביבו
זאת. .חשב

 חקירות או אישור לשום להזדקק מבלי
 צבאית משטרה חוליות נגיב שלח מיוחדים׳

ב אסף ואלכסנדריה׳ בקהיר מספר לבתים
 להוות לדעתו׳ המסוגלים, אלה את רשתו
נתג כי הודיע קהיר רדיו למשטרו. סכנה

לזרי עילה שימש רק העניין וכל קשר לה
בהמונים. לאומנית התלהבות של נוספת קה

 הכרזתו לקבלת הדבר עזר זאת, עם יחד
 שנים שלוש של מעבר תקופת על נגיב של

 מעל־לחוק׳ מושל כל־יכול׳ שליט יהיה בהן
 סכנות ישנן ״אם ונחוץ. מאליו ■מובן כדבר

 ש־ צעד ״כל ברחוב, הדעה רווחה כאלה,״
 על לשמור מרצונו נובע יהיה ינקוט׳ נגיב

 של האינטרסים על האומה.״ של האינטרסים
לדבר. הרבה לא איש עצמו נגיב

הסודאן
לא׳ונ\ל יצא הסא*

 הראשונה הרשמית התמונה פורסמה עת
 מטה של הקצינים ותשעת נגיב מוחמד של

 קצין ממנה נעדר המצרית הצבאית ההפיכה
סאלם. סאלח (רב־סרן) סאג :עשירי
הערכה חוסר או טעות בגלל זה היה לא

 שהת־ מי כל הסאג. של חשיבותו של נכונה
 סאלח כי ידע החפשים הקצינים בענייני מצא

 בתנועה המרכזיות הדמויות אחת היה סלאם
 כהוגה אלא ומבצע כמארגן דווקא לאו זו׳

 בכינוי אותו זיכתה השקטה הופעתו דעות.
חבריו. בין ״הפרופסור״

ל (הדומה סאלם של העיקרית תכונתו
 הקלות היתד, ידין) ליגאל בחיצוניותו, הפליא,

 אישיים יחסים ולפתח אנשים לשכנע ידע בה
 סודאן : ביותר אותו שעניין השמח עמד,ם.
מצרים. עם ויחסיה

 סאלם נשאר לתהילה חבריו עלו כאשר
 במיצעדי־ צולם לא נאומים, נשא לא בצל,

 מוחמד הודיע חודש׳ לפני אשר, עד כבוד.
כנציגו לסודאן׳ יצא הצנוע הקצין כי נגיב

 אחת בחזית מפלגותיה כל את ללכד האישי׳
בריטניה. נגד מצרים, עם

 לא המשימה משכנע. יותר משהו
 לדברים קסמו. את הפעיל הסאג קלה. היתד,

משכ יותר הרבה משהו גם הפעיל האנגלים
כסף. : נע

קרוב :גזעי היה האמיתי המיכשול
 מיליון) (שמונה הסודאן אוכלוסית למחצית
 החיים פרימיטיביים כושים משבטי מורכבת

 להשפעת נתונים הארץ, דרום של בג׳ונגלים
 שסאלם העיקרי, הסעיף המוחלטת. האנגלים

 את תבע הסודאנים, הסכמת את עליו ביקש
אלה. באזורים האנגלי המושל סמכויות קיצוץ
 תקופת תהיה הבריטית. החוקה הצעת לפי
 בחירות עריכת לפני שנים שלוש של מעבר

ה ישמור אז עד סודאנית. מכוננת לאסיפה
תהיה בדרום נרחבות. סמכויות על מושל

 המושל סמכויות יותר, ארוכה המעבר תקופת
 תקוצצנה נגיב, הצעות לפי וותר. רבות

 גם תוגבל המעבר תקופת אלו, סמכויות
המכרי יהיו הסודאנים שנים׳ לשלוש בדרום

 לא והמצרים שהאנגלים מקרה בכל עים
פשרה. ימצאו

כו שבטים ראשי כמה אליו הזמין סאלם
ה הצלחתו בכפריהם. לביקורים יצא שיים,
הסוציאליס המפלגה מנהיגי עם היתד, גדולה

 על השולטת היחידה הרפובליקאית, טית
 דרומיים. כושים מיליון משלושה למעלה

 הלבן האיש שלטון את לחסל רק רוצים ״אנו
 אנו גם כי ״זכרו להם. אמר באפריקה,״
 זהים. כאן שלנו והאינטרסים שחורי־עור

כו ״נוכל הבטיח, יצאו,״ שהאנגלים אחרי

 אתם בעינינו. הטוב את ולעשות להחליט לנו
בצפון.״ אנו העמק׳ בדרום

 לאחר שבועות שלושה כתיק. פצצה
ל סאלם סאלח הסאג נכנם לחרטום, הגיעו
 לקהיר. להחזירו שהמתין סר מי איר מטוס
 פצצה נשא מידו, הניחו שלא העור, בתיק

 סו־ הסכם על הדרום נציגי חתימת :אדירה
הצפו המפלגות שלוש עם (יחד דאני־מצרי

ה בין הארץ. של המידי עתידה על ניות)
צי אנגלית, לאפוטרופסות התננגדות : שאר
נגיב. תביעות בכל מוחלט דוד

 של הצלחתו היתד, חודשים, שלושה לפני
 אך מצרים. לא גם רבים, משמחת סאלם

 יודע אינו נגיב כי חשדות נתעוררו בינתים
 שאינו ואדם — עצמה במצרים לעשות מה

 מה לדעת קשה הוא, ארצו את לנהל יודע
שניה. בארץ יעשה

כידוש ספר• לפרופסור.
 להקת חבר אופיר, (שייקר,) ישעיהו

 בתם אוהלה, ואשתו הצ׳יזבטרון הפלמ״ח
 דגנית״ לאה אהל ושחקנית ד,לוי משה של

ב ומשחק לימוד שהיית אחרי לארץ, חזרו
ישר אזרח חזר אתם שנתיים. במשך צרפת

אופיר. אלעד : חודש 14 בן אחר, אלי
 ה־ אחו ידי על סנה משה כשנשאל

שפור נגדו חריף מאמר על לדעתו עתונאים
 מאיר של עטו פרי המשמר, בעל סם

מדי.״ ארוך ״המאמר : השיב יערי,
 ועד יו״ר טור־סיני, מאיר פרופסור

 מבקר באוניברסיטה, לעברית ומרצה הלשון
במכל כמרצה־אורח הברית בארצות עתה
 ״איני :לידידיו במכתב טען אמריקאיות. לות

ה אולם שחמט, שחקני מספיק כאן מוצא
ה ההובי ספוקו.״ על בא שלי השני הובי
 עמוקה ידיעה :טור־סיני פרום׳ של שני

גרמ אנגלית, בעברית, הבלשית בספרות
וצרפתית. נית

 ד,ח״כ ליכנה, אליעזר דעתו את גילה
״ה : הפיקוחים כל לביטול המטיף המפא״יי

ה הבחורות מאותן אחת היא אינפלאציה
 לבעלי לפועלים, — הגברים לכל נותנות

 מאופייה. פרוצה היא ולסוחרים. ד,תעשיה
איש.״ אוהבת היא אין אולם

מ!ומגיס אין דדיפדומגו.
 וואילד, דה כדנדון השחקן הילד

 אליו הסבה בברודביי מחזות בשני שהופעתו
 אלה במלים מיצה המבקרים, לב תשומת

 :בהוליבוד הראשון מביקורו רשמיו את
 רק להם יש ביותר. מוזרים שם ״האנשים

התפאו כמו כלום. לא — מאחוריהם פנים,
רות.״

 הסו״ השגריר של אחרת, מכונית כאשר
 התקלקלה יירשוכ, פאכל לישראל ביטי
 דגים, לדוג יצא אליו מקום חדרה, ליד

לדיפלו ספר הנהג מקומי. נהג אותה חילץ
מכת מקבל אינו אחדות שנים זה כי מט
ה מאת ביקש ברוסיה, אשר ממשפחתו בים
 תשובתו שלום. דרישת אליה להעביר ציר
 יענו הם לכתוב, ״המשך :היתד, יירשוב של
 מאוחר, יותר מכתבי.״ על שעונים כשם לך,

 6 של חשבון הסובייטי לציר הוגש כאשר
 לא כי נתברר מוסך, בעל ידי על לירות

 הבטיח במזומנים׳ כזה סכום בידיו היה
הדואר. ידי על הכסף את לשלוח

 ג׳ין הבריטית הקולנוע שחקנית גילתה
 התפקיד את המלט בסרט שגילמה סימדגס,
 החצי את הבינותי ״לא :לעתונאי אופיליה,

בסרט.״ שאמרתי ממה
 (ס. יזהר המפא״יי ד,ח״כ אל כשפנו

 הכחיש ספרות, בעניני סמילנסקי יזהר)
 שכתב לעובדה (פרט לענין השתייכות כל

 ב־ לאי־הבנתו כהוכחה ציטט ספרים), כמה
מי : מפליאה עובדה וסופרים ספרות עניני

 אינו אלתרמן, נתן את ראה לא מיו
נראה. הוא כיצד כלל יודע
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המלא) העברי הכתיב לפי (ערוך
ן ז או  צלבנים הפלינו זו איטלקית נמל מעיר >1 : מ

ל נאומי־הסתה מוסוליני שידר וממנה לארץ, רבים
 עם גרמניה את איחד זה פרנקים מלך >4 ערבים.
ו צרפתית עיר )8 צרפת•  כיבושה! אחרי פורחת החלה ז

 יוונים השתמשו זה במטבע )10 קיסר. יוליום בידי
 אשר האיש של השני חפרטי שמו )12 ורומאים.

 במלחמת ניצחה זו אהודה דמות )13 רומל. את ניצח
ליד בקרב )16 פרטי). (שם וןאמריקאית האזרחים

---------ה במאה אנגליה את ויליאם כבש האסטיננם
 המצאה )19 אבימלך. בימי בישראל שמרדה, העיר )17
ואז צבאית מהפכה חוללה סטיבנםוו נ׳ורג׳ של זו

 חשלום בועידת צ׳כוסלובקיה את ייצג )20 רחית.
שון )21 הראשונה. העולם מלחמת אחרי מ  זזניבור ש
אוו לחם זד. נהר על )23 זה. שבט בן היה לי  נפו

 בקרב חצאר צבא את השמיד )24 הראשונה. במלחמתו
.1914( טאננברג של  את שכבש הסודי הנשק )26 )

 בקידמת השוכן הנזע של האגדתי אביו >27 יריחו.

 ההיסטורית פרם של הטופוגראפי המבנה )29 אסיה.
 של (שנשבר) השדרה חוט )31 חנובחית. ואיראן

שמקומו מפורסם, אנטישמי )33 ההולנדית. האימפריה

 שאמריקאי מכחישים הרוסים )35 מפוקפק. בהיסטוריה
 הסינית המהפכה מחולל )36 הטלפון. את המציא זה

שכן עתיק שבט )38 פרטי). ושם  הירדן. בעבר ש
המרשל )41 בה. נרצח אמצית אותה״ ביצר רחבעם )39

4------— ה הצבא מצביא היח מנרהיים חבירה )3
 מכלובו שברח האריה, >44 אנאם. ממלכת של העתיקה

בוואטרלו. נוצח זה באי

היהו על־ידי הוחרם זה נודע פילוסוח )1 :מאונך
און )2 פרטי). (שם דים  אל הניעו לא והיטלר נפולי

 שייסד הסרנ׳נט )3 — — — היותה מפני בריטניה
 מאבות לאחד הנחשב הסקוטי )5 החדשה. איראן את

 הקוםוניסטים )6 פרטי). (שם הקאפיטליסטי המשטר
 האיש )7 קוריאה■ מלחמת פרצה! שבנללו טוענים

 לסובייטים.״ השלטון ״כל הסיסמה את שהמציא
 ארץ־ של זה בחלק השתכנו לים מעבר כובשים )8

 יכול איני עומד, אני ״כאן :שאמר הנזיר )9 ישראל.
ומרים כבודי בעדי הנן ה׳ ואתר) הפסוק )11 אחרת.״

המושל של תוארו )14 המלך. לדויד מיוחם ״--------
האולימ של מהותו )15 בארץ־ישראל. האחרון התורכי

 המושלמית הספירה )18 היווני. המיתום מרכז פוס,
 ירשו האנגלים )20 זו. לעיר ברח כשמוחמד התחילה

 קומתו בנלל נקרא כד )22 זו. בארץ המוננולים את
 המרשל )23 הנאצים. ע״י שנרצח האוסטרי הקאנצלר

 )25 הראשונה. העולם במלחמת הגרמנים את שניצח
 לבית־ הלד הוא )28 לרומאים. קשה אנוז היה זה הר

הושמדה חארמדה )30 מלח. שייצר מפני הסוהר
הצלב מסע )31 .---------בבריטניה ששלטה בשעה

—-----ה■ במאה קלרמנוט בועידת נולד הראשון
רון קפיצתו )32  למלד )34 היסטוריה. הפכה כבר מאוי
 הראשון). (החצי זה מיסמך על לחתום חשק כל היה לא
 ראש על רבות צרות המיט זה יהודי )36

 פאר היו זו, מארץ שבאו הגורקאם, )37 היחודים.
 על עולמי לכבוד שזכה המדינאי )40 האימפריה. צבא

בו עם להשלים כשרונו  אל־ צלאח )42 סרטי). <שם אוי
•—------ה במאה רמלה הזזוזוז-של על חתם דין

טעות תיקון
 חלה האחרון השבוע של הישראלי בתשבץ

ו עיר .20 : ך נ ו א מ — צ״ל דפוס. טעות  ז
).29( — ה בפרות ידועה •
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ההשתתפות כללי
 ),14 (עמוד המודעות במדור המופיע לתלוש הפתרון את צרף

:הכתובת לסי אותו שלח
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