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ש בדיקטטיוירים בריחוק־מה להתבונן 1
 — העיתונים ׳ובסותרוית — באירופה שלטו

 מיל־ שתי !שובין הקצחה ההפוגה במהלך
יוכ בכך שייתעניינו צעירים חמות־העולם.

 בפרס־ הדייקטטורים את לראות אפילו לו
 הנוטה ׳קבוצת־גייל בחברי אולם׳ פקטיווה

 העבר, אל מאשר יותר ׳והעתיד ההווה אל
 חיים !נעדרות בדמויות אותם יראו הם

בטוזיאוךשעווה. כפסלים ואמינות,
ב־ וסבלו ושחיו אלה יותר, ■המבוגרים

 הקימו הישנים המישטרים ותחת בקדחתנות,
 אוטו- היו הם שגם אחרים, מ״שטרים
 או זו במידה ובלתיימייצגים קראטיים

 ׳תקדימים, מסורת, ארוכות;של שינים אחרת.
 ויציבות סדר של מסויים ושיעור הרגלים

ה הנאמנות הדת, מיישמעת כלא־היו. פגו
 המ״ש־ וחוקי ולנסיכים, למלבים מופשטת

 רב, !סה בעמל שנרכשו והחברה, פחה
ב ואינפלציה פשיטת־דגל לגזרים. נקרעו
הבי המעמדות את יהרסו מסויימות ארצות
ו־ חברתית יציבות לספק שיכלו נוניים,

1928 :כשיאו מוסוליני
— עגבת שמזהה מי

 לרוע יוכלו, ילא הדיקטטורים״, של ״אירופה
ב או באובייקטיוויות עליהם לחשוב המזל,

יכולתם. כבל יתאמצו אם גם אדישות,
 ובאירופה המנוצחים ׳איבדו 1919 בשנת

אי ומפת ושיושלותיהם. קיסרויותיהם את
 פקידי המדינאים, מחדש. שורטטה רופה

עמלו והפרופסורים הדמוגראפים השילטון,

החדשים. למישטרים מינהלית
 המטורפים הנואמים לפני הדרך נפתחה

 ההמונים את להלהיב המחוללי־המהומות,
תר בתחושות — בדרך־פלל האדישים —

 יותר עוד חמור ושיהיה ומה ושינאה. עומת
 רעיונות בהם לטעת :העולמי השלום לגבי

רק ונקמה. ׳צבאית תחייה של לאומניים

אתאתורכ סמאל
כאבים? של התקף או לאומני להט

ש לקרות יכול בכלל, אם נדירות, לעיתים
עמו השפעה תשפיע בלתי־נורמלית דמות

יצי מתורבתת, ׳חיברה יעל ממושכת או קה
 בלתי־נורמלי אדם אפילו ומתוחכמת. בה

 כמי השטח, על־פני ,להיראות רק יכול
 בנפשה. בריאה שאינה באוכליוסיה ששולט

 תו־ מתנוונת ׳שחיברה ׳להניח, יותר סביר
 מנהיגים של קציריה רשימה מתוכה ציא

 אלוהיים־לכאורה, היפנוטיים, כוחות בעלי
חסידיהם. את לסחוף המסוגלים

 לקראת מוכנה להיות הקרקע על ׳אולם,
לב עלולה מופרעת אוכלוסיה :הזריעה

ש מנהיג ׳על-יידי מיוצגת להיות חור
 כחבר הדעת על מתקבל היה ילא לעולם

׳קונוונצייויבאלית. בממשלה
 עשויות רגליים

זכוכית
העזתו־ הקיסרות של י־יציכותה

י  שידה־ סיפק המאה, בתחילת ,מאנית י
התור של המרדניות לנטיותיו ירחיב פעולח

 ב־ ביסלוני״קי ׳שנולד מויסטאפה, הצעיר כי
 באקדמיה שקיבל הצבאי החינוך .1881

 לקבוצה להצטרף ובעדו מנע לא הצבאית
 שימו את יטקהר הוא לבסוף אך מהפכנית,

 האיטלקים נגד — ;בקרב הצטיינות על־יידי
 ב־ בגאליפוילי הבריטים ונגד בטריפולי,

 ושיחי פירוק־הנשק על שיפקח ׳תחת .1915
 הוא ,1919יב־ התורכים הצבאיות חיילי רור

 בית־ כנשיא מבחיר !בדלנית ממשילה הקים
 ומילח־ .1920יב־ החדש התורכי המחוקקים

 ׳תודות בהצלחה, מכיתת ביוונים מותיר
 הולה־ היה היווני ,שמפקד־הצבא לעובדה

־*שרג בטענה ממיטתו ליקום שסירב נפש,
 — עליהן יעמוד ׳ואם זכוכית, עשויות ליו

תיישברנה.
וה התחילח !מזכים בבריטניה ירק לא
וב חדשים בשמות בעליהם את עושר

 בדד׳דנלים, ניצחונו אחרי חדשים. תארים
 פאשה״, סמאל ״מוסטאפה מוסטאפה הפך

 הביס ׳כאשר לשמו צורף ״גאזי״ והתואר
 לו אימץ ,1934 :אחירי לבסוף, היוונים. את
ה ״׳אבי שפירדישיו אתאיתורב, הבינוי את

הפרטי. ושמו את ושינה תורכים״,
ו אכזרי שהיה אתאת־רב. שסמאל !אלא
ניר אחרים, מדיקטטורים יפחות לא עריץ

 מתועב המערבית אירופה בני !בעיני אה
 את חיסלו שליו הרפורמות מעמיתיו. פחות

הקיס של האחרונים המייזירחיים שרידיה
חבישת על אסר הוא העותיומאנית. רות

 שיור והעניק לפוליגאמיה קץ שם ה״פז״,
 אחרים מעשיים צעדים לנשים. יון־זכויות

הט העשרונייות, המידות אימוץ היו שנקט
 הנישואין לפני רפואית בדיקה חובת לית

׳באיסטנבול. מסויימים בניינים וחיטוי
 בהרחבה פורסמו הבריאותי מצבו פירטי

 'שסה הזיבה, מחלת את מותו. לפני אפילו
ו לו סולחים אולי היו בצעירותו, לקה

 הודגש, להרגיע על־יטנת ׳ובאילו שוכחים,
 מחלית־ של טייבה בעגבת. לקה לא כי

 בערסל. לוטה 1917 אחרי לקה שבה הכליות
 עזים, כאבים שיל התקפים ליו גרמה זו

 לדיכאון בשתייה, ׳להפרזה כסיבה שהוסברו
חפוזות. ׳פוליטיות לפעולות ואפילו נפשי

 ספק, וללא יכלה, אבני־מרה שיל ומציאותן
 אף ׳ועוויתות, ■חריפים כאבי־זבטן לגרום

 שהציקו כאלה — בעמוד-השדרה שליקויים
ב נחשבו, — קנדי ולנשיא ׳קרזון ללורד
 אם יודעים ׳איננו שיונה. באבחנה וודאי,
 הוא כאבים של התקף יאו הלאומני הלהט
הברי מול להתייצב אתאתורב את שדחף

 יודעים אנו .1922 בספטמבר ׳בצ׳אנאק, טים
 נאלץ הבריטי, שר־החוץ קרזון, שהלורד רק

 בעמוד־ כאבים ׳מסתם יותר עם להתמודד
׳בשל סבל שאותם ובגיד־הנשה, השדרה

 מיית־ ׳בעזרת ׳חייו, ׳מרבית ראו״ח־ילצייון ווה
מיוחד. מך־פלדר.
 (תרומבופל־ פקקת־הוורידים של התקף
 הלורד את ריתק רגליו בוורידי ביטיס)
 נאלץ והוא יולי, עד ממאי למיטתו קרזון

 לידי ארעי ׳באופן מישרד־החיוץ יאת למסור
הוכ לא מהפנט ישל טיפולו בלפור. הלורד

 לדדות מסוגל היה לבסוף אך בהצלחה, תר
׳בספטמ 15יב־ שנערכה הממשלה לישיבת

 אלה אית לרסן ליו איפשר לא מצבו בר.
׳בדיפ אך בתורכים, להילחם נכונים שהיו

ב ישוב לזכיות הצליח סבלנית לומטיה
 הנפשי המתח כי אם הצרפתים. תמיסת

 שפרץ עד עצום׳ סח היה שרוי היה שביו
 ראש־ פואנקיארה, עם דיוניו במהלך בבכי

 על קרזיון את ביקרו ׳רבים צרפת. ממשלת
ה את זיסחד, זו אך שגילה, הפאסיוויות

 הצליחו ׳שבמהלכיו במרחב־נשימה בריטים
ההת את למנוע בצ׳אנאק הצבא מפקדי
נגשות.

ב מיפלט אתאיתורב מצא שנים במשך
 לו. עמד לא החזיק גופו אך אלכוהול,

 גירוד ותחושת והתקשה, הוגדל ישלו הכבד
 דלקת־עצבים על העידה ברגליו ועיקצוץ
ני מוחו מכך: גרוע באלכוהול. שמקורה

על האופייניים השינויים בו נתגלו זוק.
ב ״הפרעות קודסאקיוב: של הגדרתו פי
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