
 ד,צ־ אז כבר אך העיתונאית. דרכו ראשית
 ערב מנהיגי כל את ״קחו באומץ־לב. סיין
 כתב אחד!׳׳ וייצמן חיים במקומם לנו ותנו

 של ספרו את שקרא אחרי ,1949 בשנת
ישראל. נשיא

 עבד־אל־נאצר גמאל בין הראשונה הפגישה
 לפני חודשים מספר מיקרית. היתד, והייכל
 הסגן־אלוף ביקר 1952 ביולי 23ה־ הפיכת
 לדבר כדי נגיב, מוחמד גנרל אצל הגבוה

 בפני הציג נגיב ההפיכה. תוכנית על אתו
 זה היה בינונית. קומה בעל צעיר אורחו
 עם שיחתו את דחה עבד־אל־נאצר הייכל.

 נשאר זה אך יסתלק. שהייבל חיכה נגיב,
המלך כניעת על בשיחה פתה במקומו, יושב

? המתוקה השאיפה או המרה הטיפה

 שא! הצ-־אי׳ קצי;־ עושים ״ומה לאנגלים.
בליגלוג. הייכל

רצה, אילו לאתגר. נענה ל;: עבד־אל־נאצר
 בתשובה העיתרא׳ את ;;שתי1י. היה יכול

 החופשיים. הקצינים על גו ולספר מרתקת
 לא הוא ושתק. זהיר להיות ף העד הוא אך
 שנים כעבור יהיה עיתונאי אותו כי אז ידע

 ביותר. המקורב וידידו סודו איש מעטות
 לשלטון, עבד־אל־נאצר שעלה אחרי ואכן,
 בעיתוני החשוב של כעורכו הייכל מונה

אל־אהראם. מצרים:
לוי  בדרך- מצהיר מצרים נשיא לב. בגי

 אין אך פומביים. בנאומים מדיניותו על כלל
ש דברים גם יש יום. כל לנאום יכול הוא

 מה זה בלתי־רשמית. בצורה יופצו כי מוטב
המת במאמר שישי, יום מדי הייכל שעושה

לב. בגילוי הכותרת תחת פרסם
 החוץ, משרדי בכל מתוייקים הייכל מאמרי

 לפיהם הכלליים הקווים את לדעת המעוניינים
 אין מצרים. נשיא של מחשבתו מתנהלת

 המוציא שופר הנו שהייכל הדבר פירוש
 הוא שההפך יתכן בו. כשנישפים רק קולות
 ענייניה על כותב כשהוא בעיקר — הנכון

 הייכל מתח פעם לא מצרים. של הפנימיים
 ושגיאותיהם התנהגותם על קטלנית ביקורת

 או מצרים, בממשלת רמי־מעלה אישים של
אחרת. או זו בבעיה המישטר דרכי על

הת כאשר גם בהייכל בגו לא לבו אומץ
 עלי הממשלה ראש צמרת: איש עם נגש

 גילו כאשר שנים, ארבע לפני היה זה צברי.
 נתנו בכירים פקידים שכמה מצרים שלטונות
 בין שוחד. תמורת רשיונות־יבוא, לסוחרים

 ולכן צברי, עלי של אחיו היה אלה פקידים
 רשימת את לפרסם במצרים עמון אף העז לא

 כל את פירסם אל־אהראם רק החשודים.
 ראש של אחיו שם כולל החשודים, שמות

מס לאויב צברי הפך יום מאותו הממשלה.
הייכל. של אחד פר

מיש־ במצרים שרר אילו המרה. הטיפה
 להייכל להדביק היה אפשר קומוניסטי, טר
הקומו המפלגה של האידיאולוג תואר את

 הייכל וגם המישטר גם אך המצרית. ניסטית
 לקומוניסטים ״אין להיפך: קומוניסטים. אינם
ב הייכל קבע הערבי,״ בעולם עתיד שום

כחודשיים. לפני השבועי, מאמרו
 כזה קומה שיעור בעל שאדם קרה כיצד

 ואשר הנשיא, של המקורב ידידו שהוא —
 מנהיג כל עם ונפגש מסעותיו בכל ליווהו
רש מישרה השיג לא — נאצר פגש אותו
 יומי? עתון עורך של מזו יותר נכבדת מית

 ידוע אל־אהראם שעורך הוא, המקובל ההסבר
בפר לחלל מהסם שאינו מושבע, כשודין

אלכוהול. נגד הקוראן צו את הסיה
 אינו שהייכל הדעת על יותר מתקבל אך
 פשוט, שר של למישרתו עיניו את נושא
 של מקומו את העת בבוא לתפוס שואף אלא

 הוא אז עד צברי. עלי הממשלה ראש יריבו:
ידי בגלל החשוב. העתון במערכת מתבצר

 רבים סודות יודע אף הוא הנשיא, עם דותו
אותם. יודע אינו הממשלה שראש

הקסם עיני סוד את גלי
 התפעלות הפתעה, המביעות העיניים של מיסתורית השפעה לנשמתה. החלון הן אשה כל עיני

 מגלוי הנובע קסום במבט זאת כל מחייכות. מתחנחנות, מושכות, — להתפעלות גורמות —
רובינשטיין הלנה של העיניים איפור מוצרי מכלול עם הקסם, עיני סוד
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