
במדינה
היסטוריה

. . . לו אי
יהו צעירים שני צעדו שנים עשר לפני

 של המרכזי בכלא הגרדום, לתא דיים
הצ לא עולמית מערכת־שתדלנות קאהיר.

 עבד־אל- גמאל כי דינם, את להמתיק ליחה
 ונגד נגדו החתרנות סמל בהם ראה נאצר

 עזאר שמואל המהנדס הרפובליקאית. מצרים
 המחיר את שילמו מרזוק משה והרופא
 לספסל־הנ־ חבריהם עשרת ביותר! הגבוה

ארוכות. בשנות־מאסר שילמו אשמים
קאהיר ומישפם מאז

 נכתבו המרחב. בתולדות סימךדרן־ הפך
 ועשרות בעתונים מאמרים מאות עליו

 עורך־הדיו שפך השבוע בספרים. פרקים
 של אחרת זווית על אור בהן־צידון שלמה

 את לתאר בא החדש* בספרו הטרגדיה:
מאלכסנדריה. הצעיר המהנדס של דמותו

 יש לכהן־צידון שכול. מאהב ■קינת
 עצמו הוא כי זה, בנושא לא־מבוטל יתרון
 הפרקים נשמעים כן על אלכסנדריה. יליד

 קהילת של וחיסולה עלייתה על הראשונים
 שכול. מאהב של לירית כקינה עיר־מולדתו

מת היא באשר במיוחד, מעניינת התמונה
 חדורת־הציונות הקהילה התפתחות את ארת

ול־ ארץ־ישראל של הגיאוגרפית בקירבתה

(אוטו־פורטרט) עזאר
ת שתי כאשד עו נפרדו התנו

הגסת של ענוג ו13לאי חדש קשתי מכחול
 בין הערבית. הלאומית התנועה של צידה

אילו... העמוקה: האנחה מבצבצת השורות
 העברית הלאומית התנועה השכילה אילו
 הערבית, התנועה עם משותפת שפד, ^מצוא

 האהדה את לנצל העברי היישוב ידע אילו
 שליתי שני של משפטם לו שהביא העצומה

בית־צורי. ואליהו חכים אליהו לח״י,
מש את שמצא הראשון היה כהן־צידון

 חבריו ומפי מפיה אסף עזאר, של פחתו
 נוסף אור לזרוע המסוגלים הפרטים את
ההפתעה יידוע הסיפור על

 ציור הספר: פתיחת עם באה הראשונה
 עצמו שהוא כפי עזאר, שמואל של דיוקנו
 בידי שנתפס לפני מעטים חודשים ציירו,

המצרית. הבולשת
 עזאר (״סמי״) שמואל למצרים. נאמן

 חייו אבל להורג. הוצא כאשר 26 בן היה
 ההשפעות שלוש את היטב שיקפו הקצרים
 התרבות מצרים: יהודי על שפעלו הגדולות

הציוני. האידיאל המצרי, החינוך הצרפתית,
 עזאר, דוד של הששי בנו היה טאמי

לאלכסנד מתורכיה בצעירותו שהיגר חייט
 הילד את לימד עזאר, ניסים הרב הסב, ריה•

 בית- ליהדות. אותו קירב עברית, המסוגר
 היהודית הקהילה של המשוכלל הספר
 ארבע אחרי אך צרפתית. השכלה לו העניק
 את בית־הספר לעצמו אימץ לימוד שנות

 המצרי, החינוך משרד של תוכנית־הלימודים
ל — ערבית שפת־ההוראה הפכה ובן־לילה

 הודות רק כי עזאר. שמואל של מזלו מרבה
 הערבית, בשפה שקיבל הרחב הבסיסי לידע
 הגבוהים, לימודיו את להמשיך היה יכול

אלקטרוניקה. כמהנדס ולסיים
 רק לא ספג האלכסנדרונית באוניברסיטה

 הערבית הלאומנות רוח את גם אלא ידע,
ד (המשך )26 בעמו

 סגיעל, הוצאת באלכסנדריה, דראמה *
המחבר. על־ידי ישירה הפצה

של '61־0^ 6631111}111י ם 1/

 • • • היום האפנה צו — במכחול האיפור
ה מהיר יותר, קל במכחול האיפור כ ו ר- ת ו  מרהיב! י

אבקת של הקשיחים הגבות לקווי הקץ  הגבות אתמול...
 קשתי מכחול באמצעות בקלילות, נמשחת ״רבלון' של

 האבו• גבי על חד־כיוונית בתנועה לאבק יש שאותו
 את ולצבוע לעגל למלא, לעצב, תוכלי מכן לאחר

 אחת• מכחול במשיכת גבותיך
^71ס?1׳. אפור, שחור, :רכים גוונים 4ב־ 8£ס

חום• צדפית בקומפקט — כהה וחום חום

" קולנוע ת ל כ ת :מציג ״
שני שכוע

באהבה... שיעורים
 !לדעת ולרוצים היודעים לאלה

!למבוגרים רק כמובן
כרטיסים הכינו

9.30 — 7.15 — 4 ביום: הצגות 3

 סרטון מוצג הסרט לפני
בצבעים. נידיורק תערוכת
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