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המצריים
המטוסים. מנועי רעש את שמענו ״לפתע

 בלוויית איליושין שני מעלינו: הופיעו הם
 ו־ הפצצות בטווח היו אהלינו מיגים. שני

 מ־ קפאנו תחילה שלהם. מכונות־היריה
ה מראש רצנו כך אחר ההפתעה. עוצמת
 ל- אחד מסלע מדלגים כשאנחנו גבעה׳

 ושם הוואדי, לתחתית שהגענו עד מישנהו,
מחסה.׳׳ תפסנו

 רולו, אריק היה השבוע זאת שכתב האיש
 הוא המרחב. לענייני ממד לה של עורכו
ו אמריקאי סופר בלוויית בתימן, נמצא

דולו אריק
המוזרה במלחמה מוזר הכל

 מא־ את לכסות כדי צרפתיה, צלמת־עתונות
ואנשיו. האימאם של מץ־המלחמה

 היו המצריים, המטוסים הופיעו כאשר
 בלבו מטרים מאות כמה במרחק השלושה

 של בנו עבדאללה, הנסיך של ממיפקדתו
ה חזית ומפקד המלוכנית הממשלה ראש
דרום.

 מיותרת. היתד. ״דאגתנו רולו: המשיך
 כמה במרחק ורק הלאה, טסו המטוסים

 פצצות ארבע או שלוש הטילו קילומטרים
 למי- מעל פעמיים עוד טסו הם קטנות.

 לאופק. מעבר בנחת שהתרחקו לפני פקדה
 ,ינעל רטן: לידי בטנו על ששכב תימני

הזה׳!״ היהודי הזה, הפרעה נאצר, (יקולל)
הנ של במחנה החסכונית. השיטה

 סינית מתוצרת שימורים הלוחמים קיבלו סיך
 בצנעא שניקנו מצריות, וסיגריות וסובייטית,

הרפובליקאית.
ב מתכתב הוא כי הודה, עצמו הנסיך
 הרפובלי־ המחנה מראשי כמה עם קביעות

קנו רוקם שהוא הדבר פירוש האם קאי.
ש השבטים בראש עמד הוא להיפך: ניה?

גדו מחלקים לסגת המצרי הצבא את אילצו
 חודשים מזה הלוחץ הוא תימן: של לים
 כדי ונשק כסף יותר לו שתספק סעודיה על

המצרים. על כללית מיתקפה ליזום שיוכל
ה לטובת פועל" הזמן כי סבור, הוא
 צבא להחזיק ״במקום והרפובליקה. מצרים

 45 עכשיו מחזיקים הם איש, אלף 80 של
 פינו שהם השטחים שבטי את איש. אלף
 לזמן. מזמן הפצצות על־ידי מפחידים הם

 משלוחים על־ידי רוכשים הם אחרים שבטים
חסכונית.״ יותר שיטה זאת ורובים. כסף של

 תימן שקועה בינתיים נאפוליץ. כמו
ה השנה זו ממאירה. במצוקה המלוכנית

חרבה. והחקלאות גשם ירד שלא שלישית
 אך לגבול, מעבר זורמת הסעודית העזרה

 שה־ מעוניין אינו סעוד כי טיפין־טיסין.
במלחמה. יפתחו תימנים

ל מסביב הוצבו הוק טילי של סוללות
 הנקראת ובנקודה בסעודיה, העיקריות ערים

 ענקי. אווירי בסים הוקם חמיס־מישאיט
 מאלף למעלה זה בבסיס עובדים כיום כבר

 יהיה השנה בסוף אנגליים. וטייסים טכנאים
 ״יהיה רולו: לדברי ואז, תפעולי. הזה הבסיס
יתיי המצרים מול להתפוצצות.' נוח המצב

ואמריקאיים. אנגליים טייסים צבו
 ״עבד- רולו: באוזני הצהיר עצמו סעוד

 ערב, בחולות ויותר יותר ישקע אל־נאצר
אי רוסיה. של בבוץ שקע שנפוליון כמו
 המצריים. אחינו דם את לשפוך רוצים ננו
תימן.' את לפנות להם מציעים אנו לכן

 ממה מודאג הוא לתימן. דואג אינו סעוד
ארצו. בתוך לחולל עלולה המצרית שהנוכחות
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