אחרים ,קיבל חופשה מהצבא ,לבש מדי
פידאי ויצא ללחום בצד ערביי פלסטין ,לפני
הפלישה המצרית הרשמית ב־ 15במאי.
בין השאר ,סיפר הקצין־הפידאי כיצד לכדו
הלוחמים הערביים הבלתי־סדירים  18משור
יינים יהודים ליד כפר דרום .אולם מאחר
שבאותה תקופה שכב חוסיין עצמו פצוע
בבית־חולים ,יכול היה לתאר את הפעולה
בקווים כלליים בלבד .בכל זאת לא נשאר ה
שבועון חייב לקוראיו :כעבור שבוע פירסם
מכתב שהגיע אליו מאחד הפידאיון ,אשר
השתתף באותה פעולה ,ובו פרטים מלאים.
בסידרת זכרונות׳ אשר עם כל רצונו ה
טוב של המחבר ,יכלה רק לספר על נצחו־
נות מפוקפקים ועל תבוסות מידי אויב ש־
נופח ללא הכר׳ היה מכתבו של הפידאי ה
אלמוני זריקת־הורמונים ברוכה לגבריותם
של הלוחמים המובסים.
סיפור של בח־אי .כתב הלוחם :״ב
אותו יום הופתענו על־ידי שקט מוחלט של
'תותחי האויב .כל אחד שאל את עצמו :מה
קרה ליהודים?״
את התשובה הביא בדואי צנום .״אני
תושב הסביבה,״ הודיע ,״הייתי בקירבת ה
עמדות היהודיות וגיליתי שהתחמושת של
הם אזלה .אם תתקיפו אותם מיד ,לא יוכלו
להתנגד.״ להוכחת דבריו צעד זקופות אל
תוך שטח־ההפקר ,חזר לעמדות המצריות
מבלי שאנשי כפר דרום יפתחו עליו באש.
בו במקום יצאה פלוגת פידאיון להסתע
רות על המשק .אלא שבהגיעם לטוזח־יריה
נוח ,פתחו עליהם המגינים באש תופת .רבים
נהרגו במקום .שני פידאיון ,אשר הבינו כי
הבדואי הפיל אותם בפח ,מצאו אותו מת
חבא במערה .הם סחבו אותו לבסיסם ,כמעט
ושיסעוהו לגזרים .רק הודות להתערבותו
של קצין ,ניצל האיש ממחית.
מלכודת לשריון .הבדואי הודה כי
הינו מרגל׳ הפועל בשרות היהודים ,״תמורת
 30לירות לחודש.״ אחרי הטפת־מוסר ,הת
בייש האיש במעשיו ,הסכים לעשות מעהו
למען אחיו הפלסטיניים .המשהו :להעביר
הודעה למפקדת ״הכנופיות הציוניות״ ,שלא
ידעה עדיין על לכידתו ,כי מגיגי כפר דרום
נמצאים במצב קשה וכי הם מבקשים תג
בורת• מועד העברת התגבורת :למחרת ,ב
שעה  12בצהרים.
למחרת ,ב־ 12בדיוק׳ הופיעו  18משור
יינים עבריים .הפידאיון נתנו להם להתקדם,
וכאשר נסעו כולם בשורה עורפית בכביש,
פתחו עליהם באש מן המארב .תותח אחד
פגע במשוריין הראשון׳ תותח שני במשוריין
האחרון .כל הטור נעצר•  45הלוחמים ה
עבריים שניסו לקפוץ החוצה ,נהרגו כולם.
סיים כותב המכתב :״היה זה הנצחון ה
יפה ביותר במלחמת פלסטין.״

אני מעשן את ה״עדן״שלי שנים רבות.
הפילטר הוא טוב  -הטעם נפלא.״עדך
היתה סיגרית הפילטר הראשונה בישראל.
אתה תעדיף אותה  -וכן גס חבריך.

מצדי ם
אריג הוורומות
מכל מאה לירות הנכנסות למצרים מ־
ייצוא 90 ,לירות הן תמורת כותנה .ביציבות
המחירים של מיצרך זה בעולם ,ובדרישה
לכמויות גדלות והולכות ,תלוי מצבה הכל
כלי של מצרים .אם האמריקאים מוכרים
בשוק האירופי חלק מעודפיהם העצומים של
כותנה ,שורר אבל בבורסה של אלכסנדריה.
על כן׳ כאשר מכרה מצרים מראש את
רוב יבול הכותנה שלה לשנתיים הבאות
לרוסים ,תמורת משלוחי הנשק ,שמחו סוחרי
מצרים .נדמה היה להם כי שוב לא תהיה
בעיה לשווק את• הכמות הנותרת ,בשוזקים
שהיו רגילים לבלוע את כל היבול המצרי.
ואז ,החלו הרוסים מוכרים את הכותנה
המצרית׳ במחירים נמוכים מהמצרים .בורסת
אלכסנדריה עמדה שוב בפני משבר.
אך בעתונות המצרית אין בעיית הכותנה
נשקפת בצורה כה שחורה .להיפך :המוצר
הלבן מצוייר בצבעים וורודים ועליזים .אין
כמעט יום החולף ,מבלי שעתון אחד או
יותר יפרסמו צילומים של יפהפיות משג
עות ,ומתחתן הכותרת :״הן לובשות כותנה
מצרית.״ אלה הן דוגמניות ,המציגות את
גזרתן בביתני התערוכה התמידית למוצרי
כותנה ,אשר הוקמו לפני חודשיים בקהיר.
קבוצות של דוגמניות מארצות שונות מו
פיעות שם בקביעות׳ בשמלות שנתפרו על־
ידי גדולי אמני השמלה ברחבי העולם .יפה
פיות גרמניות ,צרפתיות ,רוסיות ואפילו
סיניות )עממיות( הראו לאלפי צופים משלמי־
כרטיסים מה אפשר לעשות בכותנה המצרית.
כתב על כך אחר סאעה ,במאמר המופנה
לאשר ,המצרית :״הן לובשות שמלת שק ,או
שמלת חבית׳ או שמלת קוקטייל קצרה מל
פנים וארוכה מאחור! הן מתעטפות בחולצה
ומכנסיים או במעיל טראפז שנוצרו בדמיון
המשוגע של אמני המערב .אבל החומר ,ש
ממנו תפורים כל החלומות האלה ,הוא
מצרי .לבשי אותו בגאוזה.״
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מוצר להלבנת צמר ,משי טבעי

בגדי

וניילון אשר ה צ ה י ב ו .מחזיר
לצמר ,משי וניילון את צבעם
המקורי.
אלא

איננו מ בכס
מלבין

בגמר עונת החורף שטפו את
הצמר

הלבנים

ב״ב>ב> וו>?ו״

להש י ג
בבתי ־ מ ר ק ח ת
ופרפומריות

בכדי שתמצאו אותם לבנים

כלבד!

כ ש ל ג לקראת החורף הבא.
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