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 לשיאה. הגיעה השנייה מילחמת־העולם
 הגרמני הגנרל של האפריקאי״ ״הקורפוס

והגיי מצריים, שערי אל פרץ רומל ארווין
לפ עמדו בברית־המועצות הגרמניים סות
הצ החרד העולם׳ לעיני הקווקז. אל רוץ

ענ תנועת־מלקחיים של תמונה טיירה
 ומדרום מצפון הגרמניים כשהצבאות קית,

עי כיבוש תוך התיכון, במיזרח מתאחדים
וארץ־ישראל. סוריה ראק,

 שונות תנובות עוררה זו תמונה
המרחב. עמי בלב מאד

 בארץ־ישראל היהודי היישוב בשביל
 הבית חורבן שואה, של תמונה זאת היתה

מיפקדת בבנייתו. הוחל עתה שזה השלישי

אח ------------- ------------- מ

י אורי ר ס א
 הר־ במרומי חדשה, מצדה תיכננה ההגנה

הכרמל.
 אותה עוררה הצעיר המיצרי הדור בלב
 נראה הגרמני הפוכה. תגובה עצמה תמונה

 היתד. הבריטי. המשעבד מעול כמשחרר
 האוייב־ של קלאסית, פשוטה, תמונה זאת

של־אויבי־הוא־ידידי.
האנ תורת־הגזע הנאצית, האידיאולוגיה

שהי כשם אנטי-ערבית (שהיתר, שמיתטי
המצ את עניינה לא אנטי־יהודית) תר,
 שהאידיאולוגיה כשם — הצעירים רים
יש כיום מעניינת אינה דרום־אפריקה של

 מן תועלת להפיק המבקשים רבים, ראלים
גזענית. מדינה אותה עם היחסים

 זרים שליטים היו הבריטים
 כשער, הגרמני, ושנואים. יהירים

להכותם. בא
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הדחת! אחר ובויב״רה שילמנו בימי ואשתו בארוק חמדו רידוד: ראשית

 התקוממות מפני חששו בריטים ך*
 בעורף המצרי והצבא המצרי הנוער • י

 הם נפשם. על שעמדו הלוחמים, כוחותיהם
לפעול. החליטו

ברי כוחות הקיפו בפברואר 4,-ד באותו
מצ מלך פארוק, של ארמונו את טיים
 אולטימטום הוגש הצעיר למלך ריים.
 ראש- את לסלק להיכנע, :וברוטאלי פשוט

 ראש־ממשלה במקומו למנות ממשלתו
 להיאסר, או — הבריטים על המקובל

 ב־ לגלות ולהישלח מכסאו מודח להיות
דרום־אפריקה.

 ראש-המכד תפקיד נכנע. המלך
 מנהיג כאיטא, לנחאס נמסר •טלה

ה את ששירת מיפלגת-הוואפד,
בריטים.

 פארוק. של אישית טרגדיה זאת היתד,
המל לכס כשעלה כן, לפני שנים כמה
ונמ יפה־תואר ופופולרי, צעיר היה כות,
 נשבר. ההוא ביום הצעיר. הדור אליל רץ,
 של לקאריקטורה שהפך עד התנוון, מאז

טורי־הרכילות.
ה היתה יותר לאין־שיעור גדולה אך

מצריים. של טרגדיה
ה העולם ועימה ארץ־הנילום,

 מר יום כאותו תגיעו כולו, ערכי
 חולשה השפלה, של לשיא ונמהר

 דור שאך היום אותו מאז וחרפה.
 קדושה משימה לממש שלם מצרי
הלאו הכבוד את להחזיר :אחת

האבוד. מי
 קצין היה בנעשה שחזה הצעירים אחד
 שכתב עבד-אל-נאצר, גמאל בשם צעיר

 הלשון: בזו לחברו מיכתב היום למחרת
 נפלה שד,קוביה אחרי עכשיו, לעשות ״מה

 את ברכינו, על בכניעה, קיבלנו ואנחנו
 שיחק שד,משעבד מאמין אני שקרה? מה

 עלינו. לאיים כדי בידו, אחד קלף כשרק
מצ שיש לדעת יווכח המשעבד כאשר אך

ב ולהתנגד דמם את לשפוך המוכנים רים
 כל כמו בחיפזון, יימלט הוא לכוח, כוח
שנדחתה.״ זונה
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