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מצדים
הגדול חשוד

 המצריים, העתונים את המעסיקה המלחמה
 תושבי זאת הנילוס עמק של הפלאחים את

 מלחמת דווקא אינה ופורט־סעיד קאהיר
 בחודשים יותר, הרבה אותם מעניינת תימן.

 ב־ הממשלה שמנהלת המלחמה האחרונים,
בעלי־האחוזות.

 סיסמתו: רעשני. וגם רציני מיבצע זהו
 לחלוטין לנשל מטרתו: הפיאודלים״. ״חיסול

 ומעבד עליה יושב שאינו בעל־אדמה, כל
 כבר קודמות שהפקעות מכיוון בעצמו. אותה
ה ימי של העצומות האחוזות את חיסלו

 שטחים אלא זו מלחמה מכניסה לא מלוכה,
למדינה. קסנים־יחסית

 מעורר כן, אם מדוע, לכת. מתנה
 בעלי־ כי עמוקים? כה רגשות זה מיבצע

 המשפחות שרידי הם המנושלים האחוזות
ש המלכותית, המשפחה ובעיקר האדירות,

הפרטי. רכושם היתד, מצרים
ה מסרה ההפיכה של השנה יום לכבוד
ה הגינזך מן מיסמכים לפירסום ממשלה
 בקאהיר. עאבדין בארמון שנתפס מלכותי,

ה עלילת־השוד מסופרת אלה במיסמכים
המודרנית. מצרים בתולדות ביותר גדולה

אל־האמי אמינה
אלף 200 הצוואר: וטל הראש על

ש האלבנאי, עלי מוחמד ההרפתקן עלילת
 ה־ את ויסד 1805ב־ מצרים על השתלט

השמן. פארוק עם שהסתיימה שולשלת
 כתב עלי,״ מוחמד של העיקרית ״מטרתו

 לטש לא הוא הביזה. .היתר, אל־מוסאוור,
 מטמון על או יפה, ארמון על עיניו את
 לכן כולה. הארץ את חמד הוא זהב. של

ה מחצית את פרטי, כרכוש לעצמו, לקח
 — חוק על חתם מצרים. של החקלאי שטח

 שמו.״ על נרשמו והאדמות
 כדי תוך העניקו בירושה, התחלקו בניו

 הן לעשות הגדיל למשרתיהם. דונאמים רבבות כך
 שמכר שליט אותו — איסמעיל הכידיווי

ל שנכנס מפני לאנגלים סואץ תעלת את
 מענקי־הקרקע את רשם איסמעיל חובות.

 לבתו זהב. באותיות קלף, של מגילות על
 ״כל את העניק למשל, אל־האמי, אמינה
 תיחום ללא אל־ברוד״, איתאי אזור אדמות
 דונאם) אלף 360( זה שטח על מדוייק.

 פלאחים. של משפחות 1200 עתה חיות
 שישבו הפלאחים על דעתו את להפגין כדי

 כמתנה העניק גם הוא האדמה, על עת אותה
 בהמות־העבודה הבתים, כל את לבתו נוספת

 שלהם. החקלאיים והכלים
בהון? ,בני־ד,מלוכד עשו מה תלוי. הון

̂  ה־ חלקית: תשובה הגינזך נותן כן על
 האדמה מן הכנסותיהם את ביזבזו גברים

מד בנייני־פאר בבניית פרועה, בהוללות
 תאוזתנים. אירופיים אורחים ובהזמנת הימים,
 ״על ביהלומים. התכסו זאת, לעומת הנשים,
 כל של וחזה צווארה זרועותיה, ראשה,

 כותב איסמעיל,״ של בנותיו משמונה אחת
 200ב־ אבנים תלויות ״היו המצרי, העתון

מצריות.״ לירות אלף
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