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 עבד אמר חלפה. העיקרית שהסכנה הבין
 על לא מצרים, ״יא נמוך: בקול אל־נאצר

 אל־נאצר עבד של וחייו ואצילותו כבודו
ו ואצילותה כבודה על אלא הקרב, נטוש
מצריים...״ של חייה

 אנשי העזו לא מדוע האיש? נפל לא מדוע
 הדבר קרה ראשם? את להרים אף המחתרת

 אילו מראש, לו לצפות היה אפשר אשר
נור עם כאל לערבים המומחים התיחסו

המדבר. מן נבער אספסוף כאל ולא מלי,
 בן־ דויד של ביותר הגדול האוייב גם

מ להדיחו מסכים היה לא בישראל גוריון
 סובייטית. הפצצה של איום תחת תפקידו

 עבד גמאל של ביותר המושבעים אויביו גם
 שמטוסים ברגע מאחוריו התלכדו אל־נאצר
 כדי קאהיר את הפציצו וצרפתיים בריטיים
לסלקו.

 קציני ובעיקר במצריים, המשכיל הנוער
 את אל־נאצר עבד בגמאל רואה אינו הצבא׳
 הערצה אותו מעריץ ואינו .ה, א; שליח

 שבויים קצינים עם משיחות אולם עיוורת.
מא אלה אנשים כי בעליל נסתבר בישראל

מצ לטובת פועל אל־נאצר שעבד מינים
 לענין מועילה פעולתו כלל בדרך וכי ריים,

 התערבות בעזרת להפילו הנסיון הערבי.
המצי אי־הבנת על מבוסם היה זרה צבאית

הערבית. אות
נפל. לא הוא לכן

ה שהסיבוב ספק אץ הקצר. הטווח
 הפרם־ המצרי. הרודן של במעמדו פגע שני

 והצבא הצבא, על בנוייה היתד, שלו טיג׳ה
 הצליח כי אם — קרבי כושר כחסר הוכח
ה את רבה במידה לטשטש אל־נאצר עבד
 האדיבה בעזרתו הקרבות, מהלך על אמת
הנידו!). (ראה הישראלי מנגנון־ההסברה של

המשטר השבוע פעל זו, חולשה לנצל כדי

 אהדה לו שיש בכלי זה לצורך בחר הוא
ארגון־האומות־המאוחדות. בעולם: עצומה

 בברית השלישי האיש הנשים. שונא
 וסגן־ האמריקאי הגנרל של הבלתי־קדושה

 שרת שלא שבדי אזרח הוא המצרי האלוף
 מאז רצה האמרשילד דאג בצבא. מעולם

 הכפוף לאזור המרחב את להפוך ומעולם
 הראשון המחוז או״ם, להשפעת במישרין

 ההזדמנות באה עתה מדינת־כדור־הארץ. של
הרעיון. את להגשים

 (כמו חסונים גברים החובב האמרשילד,
 גולדה (,כמו נשים והשונא אל־נאצר) עבד

 הפעולה מן קשות הוא גם נפגע מאיר),
 (וסי־ שלו הבינלאומית הפרסטע׳ה בסיני.
 מבוססים היו פרס־נובל) את לקבל צוייו

ה במרחב. הפסקת־אש להשיג הצלחתו על
 לדמות כמעט אותו הפכה בסיני מלחמה
וחסרת־מזל. מגוחכת

היוגוס לנציג שנתן האמרשילד זה היה
 הויטו את לעקוף המחוכם הרעיון את לבי

 כינוס על־ידי במועצת־הבטחון הבריטי־צרפתי
 שלא אפשרות — ויטו אין בה עצרת־חידום,

 לא באו״ם הנציגים ושרוב מעולם נוסחה
 האמרשילד זה היה קיומה. על אפילו ידעו

 את להציע הרעיון את הקנדי לנציג שנתן
 הכפוף כוח — בינלאומי כוח של הקמתו
הכללי. המזכיר של למרותו
 שלא לכך לב איש שם לא המשבר בלהט

 הבינלאומי. הכוח של מטרתו בכלל נקבעה
מעונ היה שהאמרשילד שיבחה זאת היתד,

 היה האו״ם, כמזכיר הוא, כי — בה יין
 שאלות במספר לבדו להחליט מוסמך עתה

השאר: בין מאד. גורליות
אזור־ את הבינלאומי הכוח יחזיר האם •

ברנס או״ם כוחות מפקד
.. חסר־הכשרון הקנדי ״הגנרל ״ .

 חץ־הכיוון .1947 של גבולותיו!חלוקו־, פי על
ישראל. נגד פנה הפוליטי
 שום קרה שלא הוא ביותר המאלף הפרט

 ההשתלשלות כל את כמעט בלתי־צפוי. דבר
מ לחזות מנוסה מדינאי היה וצריך אפשר
הראשון הישראלי שהחייל לפני ד ע ראש,

 בת״בריתה נגד יכולתו ככל בעיראק הקיים
 הברי־ הכוונר, סוריה. מצריים, של העיקרית

ה המשטר את לחסל היתה• טית־עיראקית
 על גם ולאיים במרחב) (ראח בסוריה קיים
תתאושש. שמצריים לפני ירדן,

 מאד. קצר לטווח חשבון זה גם אולם
 מוסול, ועד מקזבלנקה הערבים, המוני בעיני

מע ששלוש האיש אל־נאצר עבד יישאר
,והמצ להשמידו, הצליחו לא גדולות צמות

מ הפולשים הצבאות את לגרש עתה ליח
ב כי מאד יתכן קרב. ללא מצריים אדמת
 לחיזוקו מיבצע־סיני יגרום הארוך טווח

 האיחוד ולד,חשת אל־נאצר, עבד של הפוליטי
ישראל. נגד — חסותו תחת הערבי

 עתה קם זה במאמץ אישית. נקמה
 האיש בלתי־צפוי. בן־ברית הקאהידי לרודן

ש אייזנהואר, דוייט בע־לם, ביותר החשוב
כ שלטון הקרובות השנים בארבע ישלוט

 הת- האמריקאית, המדיניות על 'מוחלט מעט
לימינו. יצב

 מרוגז אייזנהואר כי על להתפלא קשה
והישרא הצרפתים הבריטים, על מאד עתה
 לפועל שיצא כך תוכנן מיבצע־סיני לים.'

 באמריקה. הבחירות לפני האחרון בשבוע
 של בתעט־לת־הבחירות לחבל יאיים הוא■
 לעולם. השלום את הביא כי שטען אייק,
 של הקולות מליוני את •ממנו הרחיק הוא

 את לסכן היה יכול הוא אמריקה. יהודי
 עצומה לתמיכה זכה לולא מחדש, בחירתו

האמריקאית. דעת־הקהל של כך כל
 לרגשי־נקם מעל נעלה שאייק יכול,להיות

 התנגד שהוא ספק כל אין אולם קטני$
 הבריטית־ לפעולה הפייסנית נפשו בכל,נימק
מן מ ר  החליט,עתה וכי הישראלי, ולמיבצע. צ

במצריים. הקיים במשטר כוחן. ככל לתמוך

העיירה - א־טור של תצלום־אוויר
האגדה של והמתנדבים קולות 25 בתוספת —

המצרי? לצבא סיני חצי־האי ואת התעלה
— לעזה הבינלאומי הכוח יכנס האם •
למצריים? אותה גם יחזיר והאם
 הכוח של והיקפו גודלו יהיו מה #

הבינלאומי?
 את הכללי המזכיר שם הכוח בראש

 את השונא קנדי גנרל ברנס, אדסון הגנרל
השניה*, מלחמת־העולם מימי עוד בריטניה

 כאנטי־ כה עד עצמו את הוכיח לא כי אם
ישראלי.

 אייזנהואר־ הקומבינציה הכיוון. חץ
 מאד. חזקה היא האמרשילד־עבד־אל־נאצר

הקו 25 כחיל־מילואים, מתיצבים, מאחוריה
 המסוגלים ואסיה, אפריקה עמי של לות

ו בעצרת־או״ם, הצעה כל לבדם להכשיל
 כמעט בולגאנין. של ך,אגדתיים המתנדבים

 שתי וצרפת, .בריטניה את אוהד אינו איש
הקו המסורת שרץי את המסמלות מדינות

ישראל. אך, אוהד אינו איש לוניאלית.
לישראל. גדולה סכנה מהווה זה מצב

 א־טור אל־שייך, משארם הנסיגה רק לא י
 כפות־המאד על מונחת איסמעיליה ומבואות

 חופש־השיט רצועת־עזה, גורל אלא.גם ניים,
 צבאי בסיס הקמת טיראן׳ ובמיצר בסואץ

הצעת־שלום אפילו ואולי — בדרום חדש

ב חקנך הכוח מפקד אז היה ברנם •
 יזכו הקנדים־ כי דרש הזא .איטליה. חזית

 דרישה אולם ,עצמאי, קורפוס של למעמד
 יעילות. מטעמי הבריטים על־ידי נדחתה זו

 החודש רק ברנס. אז סולק חריף ויכוח אחרי
 אקונומיסם החשוב הבריטי תנסברעו! הזכיר
 ״הגנרל במלים ברנס את הגדיר זו, פרשח
״חסר־הכשרון הקנדי . . .

 בפעם מוכיחה היא סיני. גבול את חצה
 יכול נבון פוליטי קו רק כי ואחת האלף
 קו ללא וכי צבאיות, לפעולות טעם לתת
 אינו ביותר המזהיר הצבאי הנצחון גם כזה

הרבה. מועיל

ף ד ו ע ה
ואנשי□ עכברים על

 את נוטשים העכברים כי אומר הפתגם
 ה־ קרה בישראל בסכנה. כשהיא ד,אוניה
 ל־ הלאומית הספינה שיצאה ברגע היפך:

העכ כל מיהרו המלחמה, של מסע־הסכנות
לו באוניה החשבון: עליה. לעלות ברים
 הזקוקים לעכברים לב ישים לא איש חמת,
 רבה פרסומת שעוררו אחרי שקט, למעט

שלום. בימי מדי
 (״דרך יצחק ח״כ ניצל המלחמה ערב
 בלי לבטל כדי שעת־כושר את רפאל גבר״)

 המדיני המצב ״חומרת לאיר נימוק שום
 ד״ר נגד שהגיש התביעה את וד,בטחוני״

 ליבוביץ דיבה. הוצאת על ליבדביץ ישעיהו
עליהן. התנצל ולא האשמותיו את ביטל לא

 ההאשמות כל .כי למעשה רפאל הודה כך .
 העולם עמודי מעל בפניו שהוטחו הנוראות

 בעדו מנע שלא דבר — נכונות היו הזה
 הדוברים כאהד בכנסת היום למחרת להופיע

צד,״ל. מיבצעי על ביותר הפטריוטיים
ל הודות ניצלו אחרים אנשים כמה גם

 התחלת אחרי אי־נעימויות. מכמה מלחמה
 ב־ המחוזי בית־חמשפס גבה ההמוני הגיוס

ל ספקטור, אליהו של עדותו את תל־אביב
 במשפטו' אצ״ל, לוחמי ממיטב אחד שעבר

 לבש שכבר ססקטור, בן־גוריון.. עמוס של
מזע גילויים של ארוכה שורה גילה מדים,

 עם עמום של התחברותו על בעיקר זעים,
 — כלי־זכוכית של מוזרה ועיסקה מבריחים

 תשומת־ כל כמעט עוררה לא עדותו אולם
 הסוערים בגלים טבעה היא ציבורית. לב
ערב־המלחמה. ידיעות של

 מכונית־ מקבל ניצלו נוחה צורה באותה
פור מעשיו על שהדו״ח ארזי, שלמר, השי
 לעיס־ והאחראים הקרבות, בשיא בדיוק סם

 שמשפטם הסוכנות׳ של השוק־השחור קות
המלחמה. ימי בעצם נסתיים
 איש עוד הסיק השביע הטנדר. שיר

 ״שיי- ישעיהו ההגיונית: המסקנה את אחד
 נגד תביעתו על שוויתר הודיע ירקוני קה״

 עיסקת־ ביטול עם בקשר ,משרד־ד,בטחון
 שייקר, פרס. שמעון בידי המוזרה הטנדרים

ה פשר מד, הסביר לא ש״התפשר״, טען
 כסית של הליצנים אחד ד,ירד,ר פשרה.

 לגו־ המחכים ם טנדר־ מלא סיני ״חצי־האי
״אל . . .

נוער
צלחה דרך

 נהגי את לחלק נוהגים רבים טרמפיסטים
האס בני משפחת משפחות: לשתי ישראל

 באו־ להתחמק המנסים התיאטרלית, כולה
 לרמוז היד בבוהן תנועות מיני כל תתם
 לכוון לא ורק הרוחות לכל נוסעים שהם

ה האדישים, הנהגים ומשפחת .הטרמפיסט,
ותנועותיו. הטרמפיסט מקיום מתעלמים

 ספקסור, אורי גם נמנו כך החושבים על
 וחברו, בחיפה, הריאלי הספר בית תלמיד
כש לכן. .15 .בני וטיולים טרמפים חובבי

 נר הגדול טיולם את לבצע השנים החליטו
שהד העיקרית הבעיה היתד, לאילת׳. חיפה
 התעלמותם על להתגבר כיצד אותם: איגה

 תוך טיולם את לסיים .כדי אלו׳ נהגים של
לרשותם. שעמדו החופש ימי שני

עלי שיהיה למדו קודמים, נסיונות מתוך
 אשר עד שעות גבי על שעות להמתין הם
 נטלו הם ולאספם. לעצור יואיל מיטיב נהג
 שמן: בצבע עליו רשמו קרטון, ל,ח
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 בלוח מצוידים אנגלית. ומעט שלט

 לכביש, ויצאו למחרת השניים השכימו זה
 כובעי־ חבושי צבעוניות, חולצות לבושי
 משקפי־ ומרכיבי אדומים־צהובים מצחיה
אמ ביעילות לד,יוכח נדהמו במהרה, שמש.

 אחר י בזו לידם נעצרו כשמכיניות צעיהם,
במהירות. הסיעום זו,

 . אתי במהרה שהסיעום הנהגים גילו לרוב
 ממר שיחה לנהל כשניסו הקונדס, מעשה
ש שידיעותיהם השניים, עם. באנגלית שכת
 הספיקו לא הספר בבית זו בשפה רכשו
 י להגיע לשנים הפריע לא הדבר אולם לכך.

 הארוכה כשהמתנתם חפצם׳ למחוז במהירות
בבאר־שבע. ארעה — דקות 15 — היחידה

 חזרה׳ בדרך התרחשה היחידה ־ התקרית
זהו את שגילה נהג כאשר דגו!, בסבוב.בית

ל ישר נסע אלא בחיוך, להם סלח לא תם
 לדאוג מהשוטרים ודרש המשטרה תחנת

 ב- שמוש לאי יחנכום השניים שהורי לכך
 דקות כעבור .כשיצאו, והונאה. תרמית אמצעי
 המש־ מתחנת וחברו ספקמור אורי מספר,
 הנהגים את למיין צורך שיש החליטו טרה,

.נוספת: שלישית למשפחה  חסרי משפחת .
הומור. חוש

דולאו. 50ב יפורט מסביב


