
 היה דם, שיש להוכיח כדי פעם,
 רטובים ימיים לברכת לקפוץ צורך

כבי סבון עם כריך לאכול בבגדים,
להת או בכפית, מרגרינה או סה,
 שנדרש, מה כל כיום לאצ״ל. גייס
 הוא מקבלת, שאני המכתבים לפי

הש הזמנים למכתב. תמונה לצרף
ספק. אין תנו׳

לא - אני-?-
 מן איננו בזה, מצינה שאני )891/372(

שמוע האוהבים הטיפוסים מהל אחרים ל
מו כשרזדברים בעיקר עצמם. את לים א
א לו, אשר בנערות. רים כן ,28 בן הו  מו

ת רק שעה לפי למסור ה/ו ר ע לנ שתק ש
ה נ א/  רוחני תעגונ יהיה מכתבו את ר

 דבריו. היו בדיוק אלה הכלל. מן יוצא
א בן, עצמו. הו מתהלל. איננו כמו

ותמונה בעיות-החברה
גרו או אלמנה נערה, להיות יכולה היא

ח ),891/373( 32ה־ בן אומר שה  המבטי
תו את לשלוח  שתרצה למי האחרונה תמונ
כן הוא התמונה על נוסף אליו. לכתוב  מו
החב בבעיות גם המעטפה תוכן את למלא

ת, רה שי קה האנו סי  נגינה, קלאסית, מו
. וכו שחייה רקודים,

מדם עקובה תמונה
 )891/374( 17ה־ בן הניםנסיוז ב^סיד

א אף  יש אם להוובוז הרוצים מאלה הו
 ההוכחה דם. אתם להתכתב שתרצה לנערה

 תסוגה. בשליחת להתבטא כרניל צריכה.
פי ובעלת חמודה להיות עליה ב. או  טו
א רט, חובב עצמו הו שפים. טיולים ספו ונ

----------נושא כל עד
שא כל על א נו ם שהו  להתכתב מציעי

 שתי עם צעירים )891/375( בחורים שני
ת 17—19 המתוח בניל נערות בו  מסבי

ת להיות כדי עליהן, תל־אביב. ל ראויו
רט, להתעניין ז,ה, כבוד  תיאטרון בספו

ק זה ומה וחיי־חברה. יודעת). אינני בדיו

מלבד הבל,
 יש כי אומר )891/376( 17 בן צעיר

 צעירה, מנערה . מכתבים מלבד הכל, לו
א .16־18 בת  היה ולרקוד, לשיר אוהב הו

מה. יהיה שטעמה רוצה דו

חברי הוא חכרתי של חברה
 אתך רקד חברתך של חברה — :רחל

ת שאת לך וספר אחד רקוד א בעי חן מוצ
טי. שויזוא מוצאת את ניו. מפ  אינך סי

א חברתך. את להרגיז רוצה  כי הצהיר הו
תו דבר. שום אין ובינה בינו  של לאמי
בינו בינך גם אין דבר  אולם הרבה. ו

ק ס כדי מספי  הטובה. חברתך את להכעי
 חוק כמעט זה לעשות, מה הרבה אין

ת תרנגולות שתי הטבע. שבו  בשקט היו
פי כאשר לויז־לחם מיד מתחילות בלול. מו

מה כרבלתו באופק עה הגבר. של האדו
 לשים חדל שבעלך שנה מזה — : אהובה

ט יודעת ואינך אליך. לב שו צד פ ל כי
ת, עקרת־בית את לבו. את השיב  מצויינ
לו חדלת  בבית. להיות כדי לעבוד אפי
עב ממחר החל ! להשתנות מוכרח הדבר

א יותר. בזבזי פחות, די  אותך! יוכיח הו
אל והעיקר. בנשיקה. בחיוך, לו שלמי

ת יזכרזות תבריזי צצו שווי־זכייות על מפו
שי לנשים. תן ע ת חדלי !או  אשה־ להיו
א רהיט, . ממך. להתעלם יחדל והו

רה: ה אני או כנ שאת להתערב מו
 כשחברך טועה. אני אם לי אמרי .17 בת

תו. אוהבת את ידך על נמצא א או שהו  כ
תו לשלוח רצון לך יש רחוק  לטייל. או

שיו. א עכ שהו מד כ ם לצאת עו אי לו  למי
ה. בוכה אחת, בעיין צוחקת את שני  צכון, ב
? או א מ לא תבוא ופרירתכם והיות ל

הרגשתך. את ללבן תוכלי רצונכם

חיינו היא העבודה
' מספרת את :רותי ל נו שחברך  אי

 חשבון- על לחיות מבכר לעבוד, רוצה
ריו  כל #ת מבליז חסרי־האסצעים. הו
ב תעמדי אל ובכן, בבתי־הקפה. הימים

תו לשכנע עליו, להשפיע נסי צר■  כי או
ב יותר הרבה עצמו את ירניש הוא טו
א קבועה. משרד, לו תהיה אם שב הו  חו
 ? כן הלא לעתיד, נדול לסופר עצמו את

שרונו כי לו הסבירי שוי כ  , רק להתפתח ע
 יועיל. לא זה גם אם עבודה. כדי תוך

 אחד דבר קשה. החלטה לקבל עליך יהיה)
ר: שרת. תהיי לא ברו שאי אם מאו  תנ

תו. לפרנס ותאלצי לו או
בחכ נמצאת את כאשר — :מרנינה

ך בד מסתנרת את בחורים, רה תי  אמו
מו ושותקת  אינה כזאת התנהגות דג. כ

שויה ה בחיים קדימה אותך להצעיד ע
 על במתרחש יותר התענייני חברתיים.

שאי את למדי סביבותיך. ה רזשיחה נו
 את ופתחי — הבחורים את מעניינים

ש לרווחה. פיך ב אותך יאשים לא אי
ת שנה חכמי עוד הרי יתירה. פטפטנו  המ

 מעשרת תשעה נטלו הנשים כי קבעו
או קבי־השיחה  דבר־ להיפך. לעולם. שב

ת, לבת־שיחה אותך תהפוך נותך  מעניינ
ידידים. של שפע לך תרכוש

במרחב
מצרים

ר שפטרנו!״ ״ברו
 על באמצעיתה שעבר, בשבוע
 בעצרת־ ישראל על הריסה התקפה

הד אחת את המוות חטף או״ם,
 בתולדות ביותר המופלאות מויות

 מחמוד ד״ר :המצרית המדיניות
 עזמי כעצרת. מצריים נציג עזמי,
 הקריירה של שונים בשלבים כונה
 בוגד, גדול, פטריוט כשם שלו

לו ואפשר - ופאשיסט דמוקראט
 הכינויים שכל גמור כבטחון מר

היטב. אותו הלמו הללו
 המיוחד כתבו שש, צבי כותב

 עזמי את שהכיר הזה״, ״העולם של
:אישית
 הפו־ הקריירה את התחיל עזמי מחמוד

 אולם העשרים. בשנות עוד שלו ת לים•
 רק הכללית תשומת־הלב את משך הוא

 הליברלית־קונסטי־ המפלגה שייסדה לאחר
 אל־ היומי עתונה את המצרית טוציונית

 בהתקפה עזמי יצא עתון באותו סיאסה.
 בשלב כי אם הוואפד, מפלגת על חריפה
 לתו,מכה הפך שלו הקריירה של יותר מאוחר
הנלהב.

שהמלך למסקנה עזמי הניע 1930 בשנת

 בזכות, שלא לשלטון הגיע הראשון פואד
 עבאם החריב של לשירותו עטו את רתם

 פרוץ עם הבריטים על־יוי שסולק השני,
 נטיותיו בגלל הראשונה, מליחמת־העולם
 עזמי, את פגשתי שנה אותה הפרו־גרמניוות

 הפריסאי הקפה בבית הטוב, ידידי שהיה
 סוניה, אשתו, עש שם ישב הוא לה־קופול.

ידו שהיתר, ילידת־אודיסה, יהודיה, יפר,פיה
בפיקחותה. בקהיר הגבוהה החברה בחוגי עה

 לי סיפר בפגישתנו כסף. היה לפואד
 פואד של לסילוקו יילחם הוא כי עזמי

 השני. עבאס של והמלכתו המלכות מכיסא
 אותו למנוע אותו, לרסן ניסתה סוניה
 הכריז, הוא אולם מלך,מצריים. את מלגדף

: נואמי־צרפת של המסורת מ־טב לפי
 אדמת־ על תדרוך לא רגלי כי ״נשבעתי

 השמן, פואד בה ימלוך עוד כל מצריים,
״114,־ד לואי של העלובה בבואתו

 של רגליו שבו מספר שבועות כעבור
 נראה מצריים. אדמת על ודרכו עזמי מחמוד

לעבאם. •מאשר כסף יותר היה לפואד כי
 הקריירה היתד, לארץ־הנילוס שובו לאחר

 הלכו ואויביו פחות, לא סוערת עזמי של
כפרו הוא מונה כאשר ליום. מיום ורבו
 ה־ אנשי נשמו באוניברסיטת־בגדאד, פסור
 הוא כי משוכנעים היו הם :לרווחה וואפד

עתונו. דפי מעל עוד יתקיפם לא
 בהיוודע הופתענו מספר שבועות כעבור

 ירתה עיראקיים סטודנטים קבוצת כי לנו
הפרו חזר כאשר קשה. אוחו פצעה בעזמי,

 אותו שאלתי בקהיר, להחלים הנכבד פסור
 :חיוך אפופת תשובה קיבלתי אירע, מה

 בהרצאותי שנקטתי מפני להרגני רצו ״הם
 מרגל ׳אתד, צעקו: הם פרו־בריטי. בקו

!׳* מזוהם כלב כמו אותך נהרוג !בריטי

 הבאה פגישתנו ארנק. היה למופתי
האוניבר של אבן־הפינה הנחת לאחר היתר,
 ושע־ לקהיר יחד אתו טסתי העברית. סיטה

 רבים נושאים על לשוחח פנויה היתד, תנו
. ושונים.
 את שאלתי י״ הציונות על דעתך ״מה
עזמי.

 לבעיות היחידי הפתרון היא ״הציונות
 ציוני הייתי יהודי, הייתי אילו היהודי. העם

בפלש גדול יהודי יישוב כן, על יתר נלהב.
 שם. הערבים המשכילים את יעודד תינה

להתקדם. אותם יעורר
 רבות, שנים משך זו בהשקפה דבק עזמי

 פתע אולם בפומבי. להשמיעה אפילו העז
 המתנגדים לאחד הסך והוא משהו, רע א

 גרם מה הציונות. של ביותר החריפים
 מאד, פשוט י בהשקפותיו הפתאומי לשינוי

 שהיה מי אל־חוסייני, אמין בחג׳ פגש הוא
 סכומי־ היו חוסייני בידי הירושלמי. המופתי

 את להרגיע מסוגל היה הוא גדולים. כסף
 מצפונו את וביחוד — אדם כל של מצפונו
עזמי. של הגמיש

 האחרונה פגישתי אחרונה. פגישה
 .1950 בנובמבר באריס, נערכה עזמי עם

 וחוש״ההו&ור גילו, מכפי זקן נראה הוא
ואיננו. נעלם שלו

שאלתי. ז״ לך אירע ״מה

 השגתם הדיונים, אתם, נורא. דבר ״אירע
הכי מדינה. להקים הצלחתם מטרתכם. את
 על מתבייש אני ניצחת, נעה אותנו תם

ערבי.״ שאני
 כדי שני בסיבוב לפתוח מציע ״ההיית

?״ הפרסטיג׳ה את לעצמכם להחזיר
 הוסיף אחר ארוכה. שעה היסס עזימי
: פוליטית הכרזה כמכתיב לאיטו,
 שני. בסיבוב לנצח סיכויים לנו ״אין

 מה קרבית. וברוח באומץ מצטיינים אתם
 רוצה הייתי ז זו רוח נגד לעשות נוכל

 וישראל. מצריים בין הבנה ליצירת לפעול
 שיוכלו מכדי מפגרות הינן הערביות המדינות
זאת.״ לעשות

 להבין כדי פשיסטים. בין דמוקרט
 עזמי של האחרונים בימיו התרחש אשר את

 במדיניות התפתחויות כמה לסקור רצוי
 ההסכם לאחר שמיד לוודאי קרוב המצרית.

 מעבד וושינגטון לונדון דרשו האנגלי־מצרי
 שורות־ בין מקיף טיהור לערוך אל־נאסר

 האמיתית הסיבה היתד, שזו קרוב אנשיו.
 מתפקידו אל־מסרי עזיז של להתפטרותו

 היה מסרי אל : במוסקבה כשגריר־מצריים
 סירבו והאמריקאים ודבריטים — קומוניסט
 קומוניסט להעסיק אל־נאסר לעבד להרשות
חשוב. כה בתפקיד

חוסיין, אחמד בוושינגטון, מצריים שגריר
 תלמידו פאשיסט. היה הוא :ר,תפוטר לא
 שהיה מי בראתי, אל אל־חמיד עבד של

 היה המצרית, הפאשיסטית המפלגה מנהיג
עזמי. של סטו ראמאדאן, אל־מג׳יד עבד גם

 של לצידם לעבוד מסוגל היה לא עזמי
 החולד, ליבו כי ברור וראמאדאן. חוסיין
 להיאבק עליו כי ההכרה על־ידי הוחלש

בני־ארצו. נגד וגם אבן אבא נגד גם

 מצריים של לשליטה בהיתדע כי ספק אין
 סלם עזמי, מחמוד של החטופה מיתתו על

!*שפטרנו ״ברוך : ואמר רתחה אנחת
 לפני מתה אשר עזמי, של אשתו כי

 כדמות אותו שאהבה היחידה היתד, שנתיים׳
 כאדם אותו העריכו האחרים כל פוליטית.

 כמדינאי, אותו שנאו אך ומקסים, משכיל
ממנו. להיפטר שמחו

אלג׳יריוז
ת רי ב ה ־ ל סן ש ש■ ה

 אניות התיכון הים פגי על זרמו השבוע
ותח שריונים אנשי־צבא, עמוסים ומטוסים

 הצרפתיות, התגבורת ת יחיד! אלה היו מושת.
 המהומות לדיכוי פראנם מנדס שיגר אשר

באלג׳יריה.
 התלולים אורס הרי בין עצמה, באלג׳יריה
 הארץ, של המזרחי בקצה אשר והמסולעים,

 וחזרו צרפתיים ליגיונרים קומץ הסתערו
 שחסמו פרימיטיביים, מתרסים על והסתערו

מא קטנים. כפרים שלושה אל הגישה את
 האלוהים״ ״צבא אנשי רבצו המתרסים חורי

ההת את הדפו האלג׳יריים, הלאומנים של
ומקלעים. רובים של קטלנית באש קפות
בהת שנסחף היחידי, המקום זה היה לא

 האל- הלאומית התנועה של פתאומית פרצות
 :יחסי שקט של רבות שנים לאחר ג׳ירית,
מ כנראה, תוכננו, הצרפתים נגד ת המריד,

 נקודות 30ב־ שעבר ב׳ ביום פרצו ראש,
הארץ. ברחבי שונות

 שרר עצמה אלג׳יר בעיר והגמל. הקש
 התנועה של היחידה הפעילות יחסי. שקט

 שלוש בהנחת התבטאה במקום הלאומנית
 רק הצרפתיים. הגאז במפעלי גדולות פצצות

 אולם קל, נזק וגרמה התפוצצה הפצצות אחת
 הגמל גב את ששבר הקש היד. זה מעשה

 האל- הלאומית המפלגה : ארך־הרוח הצרפתי
 הרובעים ובכל לחוק, מחוץ הוצאה ג׳ירית

 שהיו חיפושים, נערכו העיר של הערביים
המסו מיטב לפי ומכות־רצח, מעצרים מלווים

הצרפתית־קולוניאלית. רת
 ידעו האלג׳ירית הלאומית המפלגה אנשי

 של תוצאות לכל תביא לא המרידה כי היטב
 הכובש מעול אלג׳יריה את תשחרר לא ממש,
 להראות שבא הפגנתי, צעד רק זה היה הזר.

 האל־ אחיהם כי ומארוקי טוניסיה ליושבי
 שואפים שמריהם, על שוקטים אינם ג׳יריים

מוגבלת. ובלתי מלאה לעצמאות
ה המושל לכנופיות. מקלט מקום

 רוג׳ר הצפונית, באפריקה צרפת של כללי
 ערך למהומות ייחם לא הוא אף ליאונרד,

 הצרפתיים העתונאים את כינס הוא רב. מעשי
 הסביר באלג׳יר, המפואר במשרדו והזרים
״אל :השזופים פניו על מרחף כשחיוך
 באיזור המתרחש לכל מדי רב ערך תיחסו
 ומתמיד מאז שימש זה הררי איזור אורם.
 אלג׳יריות, שודדים לכנופיות מקלט מקום

ומארוקאיות.״ טניסיות
 באותה ליאונארד ייחס יותר גדולה חשיבות

 של התעמולתית לפעילות עתונאים מסיבת
 התנועות של הנלהבת בריתן בת — מצריים

 את ציטט אף הוא בצפון־אפריקה. הלאומיות
 שעבר: ב׳ ביום שהכריז קהיר, רדיו דברי
 על בקרב ופתחה אלג׳יריה שבה סוף ״סוף

 לדבריו !״ הערביים והעמים האיסלאם חירות
מס להסיק חייבת מנדס־פראנם ממשלת היתד,
 המצרים התעמולה מן לכת מרחיקות קנות

הפרועה.
 את הצרפתית הממשלה הסיקה השבוע
ודיפ כלכליות בסאנקציות איימה המסקנות,
 ההסתה נאומי ייפסקו לא אם לומטיות,

 מנדס־פראנס ממשלת אבל מקהיר. המשודרים
 השני בן־בריתם נגד דבר לעשות יכלה לא
 בודפשט, רדיו : צפון־אפריקה לאומני של

 ארוכים נאומים חודשים ששה זה המשדר
טו של המשועבדים לעמים קורא בערבית,

עצ את לכבוש ואלג׳יריה מארוקו ניסיה,
הנשק. בכוח מאותם

ק ש מני. נ ר  מכל יותר מסוכן אולם ג
הלאו התנועות של השלישי בן־הברית היה

נאו נשא לא הוא הצפונית. באפריקה מיות
פעי מוסרי. עידוד שפע לא נמלצים, מים

 בראשית רק להתגלות החלה ההורסנית לותו
 האלג׳ירית בעיירה נתפסו כאשר זד״ שבוע
 מתוצרת חדשים כמעט ומקלעים רובים אריס

 היסס לא השבויים הלאומנים אחד גרמנית.
 ברור היה ספרד. : הנשק מקור את לגלות

 את להציג השואף פראנקו, הגנראליסמו כי
 ההזדמנות את ניצל האיסלאם כמגן עצמי

 הצפון־אם־ לתנועות־השחרור תרם הפעם, גם
 שהצטברו הגרמני הנשק מעודפי ריקאיות
בארצו.

קהיר ועתדנאי עזמי(במרפז) מחמוד ד״ר
!״ אותנו ״הכיתם
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