
הדורס חסאנק
 1*המצרי־סור איחוד

 וגמאל אל־קואטלי
חי תחתיו חדורס

 מצריות סטודנטיות שתי
ה הכרזת ביום בקחיר,

 שוכרי את המראה כרזה, נושאזת הן
 טאנק של בצריח ניצבים אל־נאצר עבד

(שמאל). ישראלי וחייל (ימין) בריטי ל

 מלנהור מימיו את שעצר וחזק, גדול סכר הנהר של בדרכו
 מאחורי נעצרה. והתקדמותם בסכר, נתקלו המים הים. אל

 למראית אשר רדודים, מים של מאגר נוצר הגבוהה החומה
 ראה הגדול האגם פני על שהשקיף מי שקטים. היו עין

 לשטח שמתחת הזרמים תנועת את וסטאטי. שלוז משטח
 והולך הגובר הלחץ את לא וגם לראות, היה יכול לא
 את עצר לא הסכר כי להתווסף. המשיכו אשר המים של

 בתחילת מים להזרים המשיכו אשר המעיינות, פעולת
האפיק.
 לפני שמתחת הזרמים תנועות נראו לא אם גם אולם
וגם קיימות. הן כי להבין בר־דעת כל היה יכול השטח,

 ■ושבת ■שואל נעור
 בחינוק־יד״ם,מתחוורת

קיומה המסננת מהפכה
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למאת ן ם1ש ה - כ
 עשרות אותו ציירו מרגיע. וורוד חלום חיח יח ך*

 הבלעדית להנאתו ערביים״, לענינים ו״מומחים !מנהיגים (
 בחלום ישראל. ובמדינת בארץ־ישראל, העברי הישוב של
 של מקרי כאוסף לארץ שמסביב הגדול המרחב תואר זה

 בין קשר כל אשר ומדינות־אופרטה, חמולות שבטים,
בהחלט. מקרי הוא לשניה האחת

 מלומדים. מומחים אותם קבעו אחד,״ ערבי עם ״אין
 להם *אין הטענה: את והשמיעו חזרו חכמתם ולהוכחת

 אחרת. בשפה מדברת ארץ כל משותפת. שפה אפילו
 של הערבית מן לגמרי שונה עיראק תושבי של הערבית
 ערבי אומר מה להבין יכול איננו פלסטיני וערבי מצרים,

 מזוייף. מושג הוא ״ערבי״ המושג קבעו: כן על מטוניסיה.״
 מנופפים הישוב שאויבי דמיוני, יצור זהו ערבי. עם אין
אימתני. כדחליל בו

 לעניינים מדופלם מומחה שאינו זה הרגיל, והאזרח
 הוא מסיני. כתורה המומחים חוכמת את קיבל ערביים,

איבן שושלת את ד,האשמים משפחת שונאת כיצד קרא

 יותר קל יהיה אכן כי המומחים עם והסכים סעוד,
 להתפייס מאשר היהודים עם ברית לכרות עבדאללה לאמיר

 על משעשעות בפרפראות הולעט הוא ערב. מלך עם
 מצרים שליטי בין וקיטרוגים הפרות־אמונים סכסוכים,

 בשעה ג, מבטאים המצרים כיצד לו הוסבר וסוריה!
 אין אמנם, כי השתכנע, והוא ג׳! מבטאים הערבים שיתר

 התמסר הוא אחד. עם לעולם יהיו ולא אחד עם הערבים
המומחים. חלום של הזזרודות לתמונות כולו

 כי טפשים, של גן־עדן זהו כי שאמרו כאלה היו אמנם
 שניים־שלושה לפני מומחיותם את רכשו הללו המומחים

 לא כי עד ציירו, שהם בתמונה התאהבו כך וכל דורות
 המתהווים השינויים את לראות מסוגלים או מוכנים היו

 של כוחה את להעריך אפילו יכלו לא הם לאפם. מתחת
 שלהם המיושן בלוח־הערכים כי המשודרת, הערבית השפה

לאומנית. ולתעמולה לשידורים חשיבות אין
 כי והזהירו חזרו אשר הראשונים בין היה זה עתון
 העינים את לפקוח יהיה וטוב מיסודה, מסולפת זו תמונה

 כאשר שנים, שבע לפני עוד מדי. מאוחר שיהיה לפני
 הצביע במצרים, כסאו על עדיין ישב המנופח פארוק
 על במרחב, ומתהווים ההולכים השינויים על הזיה העולם

 כי הזהיר, הוא השטח. לפני מתחת שהתלכדו הזרמים
 במלחמת ערב צבאות ותבוסת ישראל מדינת תקומת
 שקוע היה בה העמוקה, התרדמה את לעד הפירה תש״ח
 אמנם פעלו הזרמים ארוכים. דורות במשך הערבי העולם
 ונטייתם לגמרי, ברורים היו הם אולם השטח, לפני מתחת

חד־משמעית.
 הנחר ומי הסכר★ ★ ★

חערכית^אשללנלה^עקמז הלאומית תנועה ך*
 מן להשתחרר החייב אחד, עם הם הערבים כי | |

הוקם לזמן־מה זורם. לנהר דמתה הקולוניאלי, השלטון

מתחבקים דגלים
הנלחבינז.. חבריהם כתפי טל נישאים בסורי, השמאלי המצרי,

מריעים המונים
כקול־הנפץ היה ההמונים קול

 איש אלף ממאה למפלה האיחוד. הסכם חתימת ביום בקהיר, הענקית השיחרור בכיכר
קואטלי. אל ולשוכרי אל־נאצר פבד לגסאל שעות בסשן הריעו זו, בכיכר הצטופפו

יסיט. שבוט תון שסריו על הקופא המרחב פני את שינתח אשר אדירה, התפוצצות של


