
במרחב
תימן

עץ עד תי□1ר3 ראשים
ה דיכוי לאחר לעדן שהסתננו הפליטים
 על נוסף עימם הביאו בתימן, התקוממות

 להורג ההוצאה מטכס .חשאיות תמונות
חו פרטים גם תמונות) (ואה המורדים, של

 המסתיר מסך־החול מאחורי המתרחש על שים
 לעיי ״ימינה הנמצאת ההררית, הארץ את

 שנוהגים כפי מהים״, עולה כשאתה מכה,
עולי־הרגל. לומר
 שהיא כפי אי לתימן, להכנס שמצליח מי

 מאות כמה חוזר ימן, — בערבית נקראת
שב המאוכלסת ארץ היא תימן אחורה. שנים
 הפיאודלי שלטונו תחת הנמצאים נודדים טים
 צאצא נתיניו, דעת לפי שהוא האימאם, של

 הדת לכוהני נוסף מוחמד. הנביא של ישיר
בתוש שולטות במאמיניהם קשה ביד הרודים

מס חודשים התפלות. האמונות פחות לא בים
 בטכס ונתלה נשפט ההתקוממות, לפני פר

הסי רדיו. מקלט צנעה׳ העיר בכיכר חגיגי
 של השטן דברי את מפיץ הרדיו מכשיר : כה

תימן. של הקדוש אוירה את מרעיל הכופרים,
 בלבד זה סיפור ;עדים. ללא חותלות

ה המרד צמח עליו הרקע את להמחיש יכול
מד של חומה המוקפת בארץ בתימן. אחרון
 בלי שלטון האימאם שולט והרים, בריות

 וקובע מחלים המרודים, נתיניו על מיצרים
בחייהם. ופרם פרט בכל

 צעירים, צבא בקציני שנסתייעו המורדים
הפיאודלי. האבק את פרצים ברוח לנשב ניסו

 כוללים שמדיהם האימאם, של חייליו אולם
 עמדו נעליים, ללא וחותלות חאקי אוברול

באכ חוסל המרד מגן־האמונה. של לצידו
 נכלאו מאות להורג, הוצאו עשרות זריות.

חייהם. ימי לכל בבתי־כלא
 יפוץ לא תימן, על וירד שב החול מסך
חדשה. רוח־פרצים שתבוא עד כנראה

החול מסך
מחוסנת תעמולה

 הערבית הליגה תועמלני נחלצו החודש
לעצ שבנו התעמולתי, היתרון את לבטל

הת הליגה :בארצות־הברית הישראלים מם
ה הגדול ההסברה משרד את לפתוח כוננה
המערבי. בחצי־הכדור שלה ראשון

 עוד התחילו המשרד לפתיחת המאמצים
 הליגה, מזכיר ביקר כאשר ,1945 באוקטובר

שו בארצות־הברית, חאסונה, אל־חאלק עבד
 הסטייט־ של בכירים פקידים עם ארוכות חח

 מש־ תוכנית את קיבלו הפקידים דטארטמנט.
 שהתעמולה בתנאי באהדה, רד־ההסברה

לבק תוקף בכל התנגדו אך הוגנת, תהיה
 החדש למשרד להקנות חאסונה של שתו

דיפלומטית. חסינות
 — החודש רק נפתרה החסינות בעיית

ה משרדההסברה ביותר. מקורית בצורה
 ,445 בסארק־אבניו בניו־יורק, ישוכן ערבי

 משלחת־הליגה משרדי גם שוכנים בו בבניין
 שלושת כל בראש ״ם. בא! ומשלחת־תי&ן

מי אל־ראקים, עבל כאמל יעמוד המוסדות

ל הסך בוושינגטון, מצריים שגריר שהיה
 של הדיפלומטי מעמדו באו״ם. תימן נציג
המבו החסינות את יקנה אל־ראקים עבד

כולו. לבניין קשת
 בין מבוכה חוללה זו אחרונה התפתחות
 כי להם ברור היה :הישראליים התועמלנים

 ארצות־ לנשיאות הבחירות מסע בהיכנס
 ביריב ישראל תיתקל היקפו, למלוא הברית

לא־מבוטל.

טחרחת
ימני הגח
 עתה נעה הסוציאליסטי, הגוש טענות לפי

הש נתן זו לטענה חיזוק ימינה. פאקיסטאן
 כשביטל הפאקיסטאני, משרד־התחבורה בוע
 קיימת שהיתר. הבריטית הנהיגה שיטת את

 הימני לצידו התנועה כל את העביר במדינה,
הכביש. של

למכירה מדליה
 אלה, בימים התעורר דיפלומאטי סכסוך

 ההפיכה מממשלת בקהיר, הדני הציר כשדרש
 זהב מדליית לממשלתו, להחזיר המצרית
 משרד־החוץ אנשי לפארוק. בזמנו שניתנה
 של רכושו ככל המדליה, כי טענו המצרי
ה למדינה. עתה שייכת שהוחרם, פארוק
 על המדליה, קניית : הסכסוך לפתרון צעתם

 באניית שתערך הכללית במכירה הדנים, ידי
 פא־ אוצרות את תסיע אשר המצרית, הכתר

העולם. כל בנמלי למכירה רוק

הגיהנו□ גבול
 החוק לסי הצפויים לישראל, המזון מבריחי

 עתה ישקלו ביותר, הכבד לעונש הירדני
ה את לחצות שיחזרו לפני פעמיים בדעתם

 עבדאלה שייך הירדני, המופתי : הסיבה גבול.
 מגן־העדן המבריחים את נידה אל׳קאלכילי,

 האפלים למעמקים אותם שלח המוסלמי,
אחיהם. לאויבי עזרם על הגיהנום, של ביותר

כולנוווית אשל״ה
 קולנוע״, לשחקן בקלות להיות יכול ״אתה

 שהציג נכבד־מראה אדם שעבר .בשבוע אמר
ב שבחן קהירי סרטים חברת כסוכן עצמו
המש לצעיר מצרית. מודעת־קולנוע ערגה
 בקלות עלול מראה, יפה הוא כי נודע תאה

ה של היחידי התנאי מתאים. בחוזה לזכות
ב בסטודיו להופיע הצעיר על :היד, סוכן

ה כשהגיע, למחרת, שלו. החליפות מבחר
חלי שתי עמו נושא המיועדת, לכתובת צעיר
 לטכסי, לקרוא הסוכן שלחו נוספות, פות

חליפותיו. עם ^עלם
נאצר. עבדול אחמד מוחמד הצעיר שם

ת כו ט ז ״ ר סי ס ח
 המנהיגות על הקרה במלחמה מקורי צעד
 שעבר בשבוע עשו המוסלמי, בעולם הדתית

 הם אזהר. אל המצרית האוניברסיטה חכמי
 הקוראן של השונים התרגומים על הכריזו
כמהי עצמם את הכתירו מדוייקים, כבלתי

הטוב. התרגום בשטח היחידים מנים

בתימן החצר כת מהפ הזר.״ ד״העוד□ מיוחדות תמונות

אחמד, איסלם אל סיף האחרון. הצוחק
ל־ינול, השלים ת הנ ר  ממתנגדיו, 34 ראשי נ

ת מוו מהמורדים. איש ימית לא ני שהודיע ל

מן מושל סיאקי, אל יחיא לפני. רגע ת, תי  לראשי שהתחבר הצפוני
דון המורדים. ל ניצב הני בו ר ורגליים ידייס נ כ  ראשו השוק. בני

החדה... החרב את מרים התליין המשמר. בידי מטה נכפף

ע אחרי מיאקי, אל יחיא גופת אחרי. רגע  אלפי הדין. פסק ביצו
חו צופים נ  שבסים, ראשי הנוכחים, בין להורג. ההוצאה בטקס נו

מועד. בעוד המרד את לדכא האימאם של בנו הצליח בעזרתם אשר

ש ו ל . ש ת ו פ ת בירתו תימן, בצפון תעיז העיר בכיכר המונים מ  של לזמנו שהתאים גזר־הדין בביצוע בהנאה צופים האימאם, של הנוכחי
ת האימאם. של אב־אביו אב מוחמר, ת בניו ושני תעיז העיר מושל לשעבר מאסארי, אל יחיה גופו חו  יסיים שהתליין לאחר הכיכר. במרכז מונ

מן ההריגה כי לחשוב לנהוג בניגוד כבד. בקרדום המומתים ראשי את יערוף הנאשמים, בשאר מלאכתו את הראש. בכריתת מבוצעת בתי

 האחרונה הנגד ומהפכת המהפכה שלאחר כהוצאות-להורג מלואיהאכזריות את החושפות אלה, תמונות
כעולם. עדיין נתפרסמו לא הן כפליט. כבריחתו מהמדינה שהוציאן חובב צלם על־ידי בחשאי צולמו בתימן,

 שנים של ראשיהם כרותים. ראשים
 רמטכ״ל תאלאמי, יחיא אחמד מהנאשמים,

מן תעיזי. מושל מאטארי, אל ויחיא תי

918 הזה העולם


