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 תוהו והנה הארץ את ״...ראיתי
או ואיו — השמים ואל ובוהו,
רם...״

!״ ״שש
רו והנה — ההרים ״...ראיתי

התקלקלו...״ הגבעות וכל עשים׳
!״ ״חמש

 וכל האדם, אין והנה ״ראיתי
נדדו...״ השמיים עוף

!״״ארבע
 תהיה שממה :ה׳ אמר כה ״...כי

הארץ!...״ כל
!״ ״שלוש

ב רק לשיא. הגיעה המתיחות
לסבלה. היה אפשר עליון מאמץ
!״ים—ת—״ש

בנוכחים. אחז רטט
!״ת—ח—״א

ה המלה את הטביע הנפץ קול
האדמה. נרעדה לרגע אחרונה.

הדממה. חזרה ואז
 עתה זה אך עמדה בו המקום,
ריק. נשאר המפלצת,
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השלי פגישתם
 הרמט- של שית

מ נתקיימה כ״לים
 אשר לקאהיר חוץ

זעם- ארמון לפני

 לא העיטורים ענודי האורחים ראן.
 ניחשו הם בנוח. עצמם הרגישו

 המצרי. הדיקטטור של כוונתו את
 לא הראשונות שהשיחות אחרי
 גילה התקדמות, לשום כמעט גרמו

 הכינוס. קיום את הערבי לעולם
 למשא־ומתן מיליונים האזינו עתה

 פני את מיליונים ראו המשודר,
המר הטלוויזיה ברשת הקצינים

 כנראה, האמין, צלאח־א-דין חבית.
אורחיו. את יזיז המיליונים שלחץ

 הגבר פתח ערב,״ בני ״אחים
ה ולוהט נמוך־המצח השחרחר,

 המשודרת. הישיבה את מבט,
ה פלשו שנה מאות תשע ״לפני

ו רצחו מולדתנו, אל פראנקים
 ארצנו את וקרעו וחמסו שרפו

 בעיר ישבו שנה מאה לבתרים.
 ערבי בני להם, עזר מי הקדושה.

 את להדביר הכוח את להם נתן מן
 מוחמד, זרע את העולם, כובשי
 קמו מתוכנו אחי, וחאלד? עומר

אמי ברעהו, איש שלחמו בוגדים
 הזר הפולש עם ברית שכרתו רים
 שליח קם כאשד אולם אחיהם. נגד

 אל־ אל-נאצור אל־מאליק הגורל,
 את ואיחד אל־דין, צלאח שולטאן

 מולדתנו הקיאה החרב, בכוח עמנו
מתוכה. הפראנקי הרעל את

 מוטל האם ערב, בני אחים,
 בני ארצות את- לאחד שוב עלינו
 ביתרו שנה 17 זה י ואש בדם ערב

 מה לשניים. עולמנו את הציונים
 את להדביר הכוח את להם נותן
ערב, בני אתם, 1 צלאד־אל-דין זרע

 לא האם ונסיכיכם, ממשלותיכם
 ובחר* בדמשק לבבותיכם הלם אחד
 בשמכם, ובבנגאזי? במוסול טום,

 אורחי, אל פונה אני ערבים, אחים
ב המהוללים, צבאותיכם מפקדי
מו האם : במוחכם המנקרת שאלה
 את סוף סוף לאחד אתם כנים

 תחת אחד, מפקד תחת צבאותינו
הסהר?״ דגל אחד, דגל

 הם, מדוכאים. ישבו הרמטכ״לים
 במרחב ששלט האצילי המעמד בני
ההר את בלבם שנאו דורות, מזה

 את לערער שביקש הכורדי, פתקן
 לגדולה. עלו בו המשטר יסודות
 :הברירה לפני העמידם למעשה
הת מול לעמוד או לו, להיכנע
במו האיובית המחתרת קוממות
לדתם.

 הראשון היה העיראקי הרמטכ״ל
 בגיל גבר היה הוא להגיב. שנאלץ

 צלקות את פניו על שנשא העמידה,
השלישי. הסיבוב מימי פצעיו

של ליבם ״רחשי אמר. ״ר,מממ,״
 הוא המרחב, רחבי בכל עמנו, בני

 של המוצהרת מדיניותה יסוד
 הוד הצעת את נשקול ממשלתי.

מצ של המכובד הנשיא מעלתו,
עמו ובאהדה בכובד־ראש ריים,
קה.״

 מבט בו שלח הסורי הרמטכ״ל
 האיסלאם ״גיבורי הכרת־תודה. של

רו לעיני קמים הנביא ימי מאז
פתרו ונחפש דרכים נבקש חנו.
 הדור. של המכאיבות לבעיות נות

והרחום...״ הרחמן אללה בעזרת

ה המשך את שמע לא איש
 רעם נמשך. אמנם אם משפט,
 הדין, ביום אללה כדבר אדיר,

 כבו. האורות האוזניים. את החריש
הצ אדיר חום גל רעדה, האדמה

 של הקדמי הקיר הפנים, על ליף
 לנהר, ומעבר התמוטט. הארמון
 שלושה, של מרחק העיר, במרכז
 לאיטה עלתה קילומטרים, ארבעה
ה את שהאירה אדומה פיטריה

מוזר. באור רחבה
 המלים נפלטו אטומית,״ ״פצצה

 תריסר לפני שביקר העיראקי, מפי
האח האטומיים בתמרונים שנים
האמריקאי. הצבא של רונים
 מוכה הסורי, נאנק יאהוד,״ ״אל

הלם.

* * *!

שהת הראשון
האיובי. היה אושש

 בין אל זינק הוא
 את חטף אורחיו,

 ופנה המיקרופון
 גדול אור הבוהקת. הפיטריה לעבר
 את עיוות פראי רגש בעיניו, נדלק
 בקול בעק !״ערב ״בני פניו.
 ״הציוני המכשיר, תוך אל צרוד

ה אללה בשם במקומנו. החליט
 על הערבי, הכבוד בשם נוקם,

 ערב, בירת של העשנות החורבות
ה המדינה הקמת על מכריז אני

מחופי והמאוחדת, הגדולה ערבית

 ממעיינות פרם, הרי ועד מארוקו
 תעיש הפרת. מעיינות עד הנילוס

אל־כוברה!״ אל־ערביה אל־דאולה
ה לידי המכשיר את תחב הוא

 הקשיש הגנרל ההמום. עיראקי
 העיראקי־ הצבא ״בשם הזדקף.

המאו ערב מדינת תחי לשעבר:
!״ חדת

 הסורית הרפובליקה צבא ״בשם
הער האחדות צבא יחי :לשעבר

!״ בית
מפק יחי מארוקו: צבא ״בשם

 אל- צלאח־אל־דיו אל־זעים דנו,
אל־תאני!״ איובי

 אללה בשם תימן... צבא ״בשם
 לבנון צבא בשם הסעודי... והצבא

 הצבא בשם סודאן... צבא בשם
טו כוחות בשם הלובי... המלכותי
אלג׳יריה...״ חילות בשם ניסיה...

 לעיני ידו. את הרים הכורדי
 שעוד קולו, פניו. קפאו המיליונים

 עתה היה להבות, חצב רגע לפני
ה אזרחי ״אחי, :ומתכתי שקט

 מלחמה עת הגדולה, הערבית מדינה
 אחד. לאגרוף כוחנו את נקבץ היא.
ב צבאי משטר על מכריז אני

 ה- ארגון הנהגת המדינה. רחבי
 לידיה תיטול הארץ בכל איובים

 עד מיידי, בתוקף השלטון את
 של המטות ראשי חדשה. להודעה
 למפקדותיהם. מיד יחזרו הצבאות

 !המשוחררת בירושלים להתראות
אדוננו...״ ישו בעזרת החופשית,
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 ארגז עם שבדית ספה :•
מיטה. לכלי

ל״י 9,500.— במחיר עכשיו

 44 דגם ישיבה מערכת !•
 מספה מורכבת קטיפה, בבד

 + דו־מושבית תלת־מושבית,
כורסא.

ל״י 49,900.— כמחיר עכשיו

 360 דגם ישיבה מערכת ••
 כריות עם חום בייץ מסגרת

חום. קורדרוי בבד
ל״י 62,500.— כמחיר עכשיו

 ,68 דגם אוכל שולחן #
 שתי + 135x90 בגודל אובלי

 עקב פוליסנדר. בצבע הגדלות,
קלים. פגמים

ל״י 7,900.— כמחיר עכשיו

 בעץ 101 דגם מיטות 0!
בגודל חום ובבייץ טבעי אורן

.140X190
ל״י 8,500.— כמחיר עכשיו

 לבן בצבע כפולה מיטה !•
140X190 .ס״מ 
ל״י 5,950.— כמחיר עכשיו

 בעיצוב ישיבה מערכת •
מיוצרת דגם איטלקי

 ידע לפי דניש תעשיות ע״י
 קטיפה. בבד מרופדת איטלקי,
ל״י 49,500.— כמחיר עכשיו

 אלון מעץ דני מזנון •
בגודל דגם

240x160 .ס״מ 
ל״י 38,790.— כמחיר עכשיו

 אורן מעץ קפה שולחנות י•
.x 120 70 בגודל

ל״י 4,970.— כמחיר עכשיו

 מעץ טלפון שולחנות !•
טיק.

ל״י 2,995.— כמחיר עכשיו

ו 111■ ד
כלל■

 בגודל לסטריאו יחידה <•
 לבן. בצבע אורך ס״מ 120

ל״י 6,700.— כמחיר עכשיו

 דגם טלוויזיה שולחן •1
 פו־ ובבייץ אלון מעץ אוסלו

ליסנדר.
20ס/ס של כחנהח עכשיו

 משבדיה אוכל כסאות י•
? דגם ? £  בצבעים £0£1

 ירוק. לבן, אדום,
אחד כל 1,990.— במחיר עכשיו

 בעץ 13̂ דגם מזנון •
 עקב וחום. אלון פוליסנדר,

קלים. פגמים
ל״י 28,500.— כמחיר עכשיו

 טו־ דגם ישיבה מערכת •
 תלת־ מספה מורכבת רנטו,

וכור דו־מושבית + מושבית
 שינה למיטת הנפתחת סא,

כפולה.
ל״י 68,100 — כמחיר עכשיו

11ע ש ט ט11
 ו8 אפעל רח׳ פתת-תקוה,קריתאריה

עכו-חיפה כביש חיפה,
 3 בגין אתא, קרית צומת מול
 רוממה ,19 ירמיהו רה׳ ירושלים,

124 החלוץ ,רה שבע, באר
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