
והקומוניסטים האחים של הדו-ראשי והבלם אל־נאסר עבד
שלנו אחים אינם האחים

במרחב
מצרים

ה ר ט מ ת ה קרי עי ה
 ישראל, נגד מצריים של הקרה המלחמה

ה התחממה רב, זמן משך רדומה שהיתר,
 הצבאית הכת של המדינית במהירות. שבוע

 כל בריכוך הצטינה אשר המצרית, השלטת
פת מיפנה קבלה אנטי־ישראלית, תעמולה

 בכל התעמולה שופתת את הפעילה אומי,
עוז•

 הרו־ את לקבל המשקיפים יכלו זה מכל
 יותר גדול ענין היה לא למצרים כי שם,

 הנכון. מקומה את לישראל להראות מאשר
 כל היתד, לא הפעילות כל ■מאחורי אולם

 אנטי־ישרא־ רגשות של פתאומית התפרצות
 התגרות על רגעיות תגובות־זעם או ליים,

 והמוגברת הפרועה התעמולה ישראלית.
 פוליטיים חישובים של ישירה תוצאה היתד,

לס נועדו החישובים ומפוכחים. ערמומיים
ה בקריירה הרבים המשברים אחד את לק

 המסע מטרת ממשלת־מצריים. של מתנדנדת
 לא המוסלמים, האחים אירגון היתד, כולו

מדינת־ישראל.
הח מאז בלתי-נמנעת. התנגשות

 של המגובשת והכת אל־נאסר עבד גמאל לו
החד כשליטיה עמדתם את לבסס קציניו

 אין כי להם ברור היה מצריים, של שים
המוסלמים. האחים עם מהתנגשות לד,מנע

 בצמרת אל־נאסר עבד ערך אשר הטיהור
 תומכי כל את בסלקו והצבא, הממשלה

 ■ :.לכך ברור סימן היה המוסלמים, האחים
 האפשר, ככל האחים מן להתרחק רצה הוא
ה בתנועה דריסת־רגל כל לך,ם להניח לא

החדשה. מהפכנית
מצ של החייכני מנהיגה בחר בשעה בה
 הצעיר אל־בקורי, חסן אחמד בשייך ריים

 האחים של הנודעים ממנהיגיהם אחד למראה,
 שריההקד־ לתפקיד אותו מינה המוסלמים,

 מסע- מלווה היה המינוי הוואקפים. שות,
 של עמדתו את לחזק שנועד פרסומית,

המוסל האחים אירגון בקרב הצעיר השייך
 מנהיג של למתחרהו אותו להפוך מים,

 לפירוד לגרום אל־חודייבי, חסן האירגון,
שניהם. בין

ל מועטת. במידה רק הצליח זה צעד
 את גיבש הפוכה, לתוצאה גרם הוא מעשה

השלי לקצינים המוסלמים האחים זתנגדות
 זמן׳ להרוויח ניסו ובקורי נאסר תומכי טים.

ו הממשלה בין גלוי סכסוך כל לדחות
האחים.

 להימש׳ךי־׳מנן יכלו לא ד,השהייה טכסיסי
 ודד שהבריטים בשעה התחולל המשבר רב.

 על בראשי־תיבות לחתום התכוננו מצרים
פע המוסלמים האחים הסכם־הסואץ. טיוטת

 ברחובות הדביקו חוקי, בלתי באורח לו
 יקבלו הם כי הצהירו בהם כרוזים, קהיר

מן הבריטים של מיידי פינוי ורק אך

 אחי הסכם כל תנאים. כל ללא — ריסואץ
 כבגידה בעיניהם ייחשב הזר הכובש עם

פעילה. בהתנגדות ייתקל במולדת,
הח הפעם ברורה. היתר, לקרב ההזמנה

הת הוא אותה. לקבל אל־נאסר עבד ליט
 של והולכת הגוברת התעמולה מן עלם

 נציגי־ עם השבוע ישב המוסלמים, האחים
ההסכם. טיוטת על לחתום כדי בריטניה,

המוס האחים עם היחסים הלכו בינתיים
 הארגון את הוציאה הממשלה והורעו. למים

 הנערך רכושו את החרימה מחוץ־לחוק,
ל אל־חודייבי את אילצה לירות, במיליוני

לע השמועה, לפי הצליחה, למחתרת׳ רדת
אותו. צור

 בשבוע שפורסמה צבעונית, בקריקטורה
ה המצרי הפלליטי השבועון בשער שעבר
 על אוהד אור ניזרק אל־יוסף, רוז גדול,

כ צויר הוא :נאסר בפני העומדת הבעיה
 בעל שחור כלב כלפי במקל מנופף שהוא

 הכתובת את נשא אחד ראש ראשים. שני
 בכתובת הוכתר השני המוסלמים.״ ״האחים

; ■ ״קומוניסטים.״

 היו לא הקריקטורות כל אולם קל. מוצא
ל נאסר של עמדתו את להסביר עשויות

 היה כך לשם הפרו־דתיים. המצרים המוני
 נגד שיפעל וציורי, מלהיב משהו דרוש

 הממשלה כי האחים של הלחש תעמולת
 הפוליטיים הטכססנים זרות. למעצמות מכורה

 להם נתנה בת־גלים תקרית בישראל. בחרו
קל. מוצא

 ב־ גם פתאומית הפרעה חלה שעה אותה
בריטניה. עם משא־ומתן

 מצריים את הדבר הכניס זה עם יחד אולם
 הכריזה שהיא בשעה בה בינלאומי. למבוך

 את הכחישה במרחב, לשלום שאיפותיה על
 כתנות צופנת שהיא ישראל מענות כל

 באגרופים לנפנף מצריים החלה תוקפניות׳
ל המתכונן כלב כמו נהמה ישראל, כלפי

לקרב. זנק

 לרכך היא תוכל הכל, שיסתדר לאחר
העו קיבל אשר הרעים, הרשמים כל את
 ואנשיו נאסר כי היה דומה החיצוני. לם
הכל. לאחר בחישוביהם, טעו לא

אנשים
ה ער ת ה צני ק עו

 של ארוכה שורה אחרי במקצת צרוד
 אלון יגאל התאונן הארץ, ברחבי נאומים

 משתמשות הבריות החלו בה הצורה על
״אש :אלון דעת ישר.״ ״אדם במושג
 אדם הוא שפלוני באנגליה אומר מישהו

 היא ההנחה כבמטורף. בו יסתכלו ישר,
 להדגיש צורך ויש ישר, הוא אדם שכל

 בארץ אולם מושחת. הוא פלוני אם רק
 מושחת. אדם שכל כנראה, כעת׳ היא ההנחה

 ידוע מישהו אם בהתפעלות מציינים ולכן
המ בנאומו אלון נזכר אחר ישר.״ כאדם

 (״כי אנטוניוס מארקוים של פורסם
 חיווה !״)לכבוד ראוי אדם הוא ברוטוס

 קיסר של ברומא שגם ״כנראה :דעתו את
כך...״ המצב היה

 יצחק ח״כ כי הארץ השבוע כשגילה
 מכונית־קרייזלר מחוץ־לארץ הזמין בן־אהרון
 המנהיג אלון, יגאל של מורו עבור מהודרת
 טבג־ יצחק המאוחד, הקיבוץ של החלוצי

 עוקצניות, הערות כמה לידיעה הוסיף קין,
 הקשיש המנהיג כי להסביר חסידיו ■מיהרו

 המפריע בעמוד־השדרה, מליקוי סובל )68(
 מקיבוץ היומיומיים טילטוליו בשעת לו

למ זקוק ודרכיה, הארץ בכבישי לקיבוץ
מיו טילטולים לו שתחסוך מיוחדת כונית
תרים.

היש העיתונות עברה מוחלטת בשתיקה
 לעולם: מסביב גלים שהכה מאורע על ראלית
 די־מאגיו, הגברת מבעלה התגרשה השבוע
מארילין בתוליה בשם יותר הידועה
1 מוגרו.

 שלום היהודי הסופר פחות לא התפעל
 התל־ בבית־הכנסת הסדרים מן אש, (משה)
 (ראה ביום־הכיפורים התפלל בו אביבי׳

הפעם ״זו :בחיוך אש אמר במדינה).
 להתפלל זכיתי רבות, שנים אחרי הראשונה׳

 יושבים והגברים הנשים אין בו באולם
 יותר הרבה הינה כזה באולם האווירה יחד.

שקטה,״

 שתים־ מלאת לרגל שנערכה מסיבה בעת
 התל- עורך־הדין של לנישואיו שנה עשרה
מוגר- גג״י. סיפר ברק, עזריאל אביב,

 הגורל: של המוזרים תעלוליו על בצחוק יב
 של התיאטרון שירות־ במסגרת זכה הוא

המו קזבלן, למחזה זוגי בכרטיס הזה העולם
ש שלו, הבניין במרתף הקאמרי על־ידי צג

שר־האוצר. על־ידי ממנו הופקע

 חיים השלום שופט התנצל מסיבה באותה
 עד להישאר יכול הוא אין כי על שטיינברג

 ״עלי : משכנע נימוק לכך נתן מאוחרת, שעה
 לבית וללכת בבוקר וחצי שש בשעה לקום

 על היום כל את לבלות שאוכל כדי הכנסת,
שפת־הים.״
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 הפנים, על שמים .17 פרטי; שם .15 סכנה; על
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 כפר .26 שנה; לוחות מו״ל .23 ראי; גם
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 עשר .34 ;הפנאי לשעות חביב עיסוק .32

 :-נקי .37 הנאצים; צבע .35 בשלישית;
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זמן. הרבה לפני כבר קולומבוס,

 הפרסי שזבו 883 תשבץ פותרי
:ספרים
 פתח־תקווה. ,11 שבזי קובני, שאול
 מבואות־בית״ר. פרושנידר, דליה
תל־אביב. סלע, שיכון ולקר, הניה

ץ שב ק חצי ת ענ
הפתרו להגשת האחרון המועד

 )886(חצי-ענק לתשבץ הנכונים נות
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 לציין נא תלוש. ללא פתרונות קבלו
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