
במרחב
מצרים

ל מידיוניס ב ס
להת הצליח ״ל־נאצר עבד שגמאל למרות

 בארצו, למינה□ האופוזיציה חוגי על גבר
 אוייב משטרו קום מאז בפניו ניצב

 כה עד הצליח לא אותו ביותר, מסוכן
 של הממאירה מחלתה ביורוקראטיה, להכניע:
 בימיי עוד איומים לממדים שהגיעה מצרים,
 בדמותם מתבטאת זו ביורוקראטיה המלוכה.

 שהתבצרו פקידים, אלף ממאה יותר של
 נוספו ושאליהם ההפיכה, לפני במשרותיהם

השגחה. בתפקידי קצינים אלפי
 קיוו והמלוכה, הפיאודאליזם חיסול אחרי

 הביורוקראטיה את להדביר ההפיכה מנהיגי
 להדביר הצליחו אמנם הם השוחד. ואת

 הביורוקראטיה אך השוחד, נגע את במקצת
פקי אלפי עשרות ליום. מיום וגדלה תפחה

 קצב את שינו לא הקודמת מהתקופה דים
 קטנות בעיות אלפי מאות האיטי. עבודתם
 שהועברו או טיפול, ללא נשארו וגדולות
 של לטיפולו אחד משרד של מטיפולו

 ביורוקראטיה ורביעי. שלישי שני, משרד
לכשלונה העיקריות הטיבות אחת היתד,

המצרית הכיורוקראטיה מבצר
 למשרד, שהעביר למשרד, העביר המשרד

...שהעביר

 (״השיחרור״), אל־תחריר איזור תכנית של
 אלפי מאות כמה להשקות היתד, שמטרתה

קואופר בסיס על ולפתחם חקלאיים דונמים
טיבי.

 הבכירים הפקידים החדש. המעמד
 קצב את להגביר תמיד ניסו במצרים
 הגדלת על־ידו השונים, בנושאים הטיפול

הפ מספר שגדל ככל כי העובדים. צוות
 הבכיר, לפקיד השייכים והמחלקות קידים

 ״הפקידים ומשכורתו. השפעתו גם גדלו
 שיש עצמו, בפני נפרד מעמד הם הבכירים

 אחד לאחרונה כתב משלו,״ אינטרסים לו
 חריף ביקורת במאמר המצריים העתונאים

הסוציאליס מהאיחוד מפחדים ״הם ביותר.
 העממיות מההנהגות מהדימוקרטיה, טי,

 אלה שכל מפני — עצמו ומהסוציאליזם
שלהם.״ האינטרסים את מסכנים
 אומץ של קטנה לא מידה דרושה היתד,

 זאת אמר שלא למרות כי עתונאי. לאותו
 קציני אל בעיקר ביקורתו כדנה במפורש,

החדש. המעמד בראש העומדים הצבא,
 לביורוקראטיה האופייניים הסיפורים אחד

 מיליוני כמה המצרי לאוצר עלה המצרית
 כאשר ,1962 בשנת התחיל הוא לירות.
 לשימור בית־חרושת בדמיאט להקים הוחלט
 מיליון וחצי ארבעה שעלו מכונות תמרים.

 לדמיאט הגיעו וכאשר מגרמניה, נקנו ל״י
 מיבני את להקים טרח לא שאיש הסתבר

 ב־ הופקרו המכונות ארגזי בית־החרושת.
המיפעל. להיבנות נועד עליו הריק, מיגרש

 השונים למשרדים פנו למיפעל האחראים
 הבניה. תוכניות את לאשר כדי בקאהיר,

 התוכניות הועברו בהן שנתיים, חלפו
 אושרו, כאשר לבסוף, למשרד. ממשרד
 הבניה. מקום את להחליף מישהו החליט

 והועברו חדשות, תוכניות שורטטו ואז
המשרדים. לאותם מחדש
שהתוכ מבלי משנה, יותר עברה מאז

 ארגזי נשארו ובינתיים — יאושרו ניות
 זרקו המקום תושבי הפתוח. בשדה המכונות

סביבם. תופסת שיחקו הילדים זבל, עליהו

 נזכר וכאשר שלהם, את עשו והשמש הגשם
 שהן מצא היקרות, במכונות לבסוף מישהו
שימוש. מכלל ויצאו החלידו

תימן
שלו□ אין

 לאחר נומן, אחמד של הראשונה הכרזתו
 שבועיים, לפני תימן, ממשלת כראש מינויו
 שלום. בר,שכנת לצורך מוקדשת היתד.

 והזמין קרא, ההידברות״, שעת ״הגיעה
לפגישה. האימאם את

 מתנה הוא כי הופיע, לא אל־בדר אבל
 הצבא של המוחלט בפינויו משא־ומתן כל

 הפגנתיים, צעדי־פיוס עשה נומן המצרי.
ממ כחברי האימאם מקרובי כמה מינה

 במערת־ נשאר האימאם לשוא. אך — שלתו
 שעה הסעודי, הגבול ליד שלו, הפיקוד
המצרים. התקפות את הדפו שחייליו
 קט לרגע שהשתררה האופטימית, הרוח
 שנכשל מפני רק ולא נמוגה. בצנעא,

 מפני אלא נומן, של ההידברות נסיון
 תימני מנהיג דרך באותה הלך נומן שלפני
 הצליח לא הוא וגם — יותר הרבה חשוב
 אף אל־זוביירי מוחמד למלחמה. קץ לשים
נסיון. אותו בעד בחייו שילם

שוד הראשונה הידיעה השטן. שליח
 ותימנים לאפריל, בראשון צנעא ברדיו רה

 גסה. מתיחה היא זו שידיעה קיוו רבים
 אל־זוביירי, מוחמד נכונה: היתד, היא אך

 אל־ עבדאללד, הנשיא של לשעבר סגנו
 בהרים דרכו את שעשה שעה נרצח. סלאל,

 מלווים. 70 לעיני נורה תימן צפון של
ומת. חמורו מעל נפל הוא

ה נורו ממנו המקום את כיתרו המלווים
 אחרון שריד ישן, בית זה היה יריות.

 מאות לפני שנהרס רוהינת, כפר של
 נכנעו שעות שלוש של קרב לאחר שנים.

 שהם לחוקריהם גילו כאשר הרוצחים.
 להאמין. איש רצה לא זו־חוסיין, שבט מבני

 אצל יום באותו התארח אל־זוביירי כי
 היה יכול לא בתימן ואיש זה, שבט בני

אורחם. את ירצחו שמארחים להאמין
 סיבות היו הרוצחים לשלושת כי הסתבר,

וש ״השטן העתיקה. המסורת את להפר
 סיחררו ״הם הצטדקו. אותנו,״ פיתו ליחיו

בזהב.״ ראשנו את
 ר,פ־ השטן שליחי כי סיפרו השלושה

 בן־דודו מוחמד, הנסיך עם אותם גישו
 נתבקשו זו בפגישה המודח. האימאם של

 לירות 4000 תמורת מסויים״, ״אדם לרצוח
 לעיסקה שהסכימו לאחר רק שטרלינג.

 לאל־זוביירי. שהכוונה הנסיך להם גילה
 לשבט כופר־נפש לשלם הבטיח גם ״הוא
 שיעזור מי לכל מהרצח. יתעלם אם שלנו

 רובה הבטיח — הרצח אחרי לברוח לנו
חינם.״

 הת־ לא אל־זוביירי החופשיים. אבי
 בהפיכה השתתפותו בזכות בתימן פרסם

 הנהיג 1936 בשנת עוד בלבד. אל־סלאל של
 בשתי השתתף שנכשל, מרד האימאם נגד

.1955ו־ 1948 של הפיבות־הנפל
 הוותיק המהפכן למעשה, היה, הוא
 לברות נאלץ כאשר תימן. של ביותר

 הגלות. מן מלחמתו את המשיך ממולדתו,
 שקראו שירים שנים: באותן העיקרי נשקו

האימאם. של מישטרו להפלת
אותו, לקרוא ידעו תימן מבני מעטים

 את בעל־פה למדו אנאלפביתיים אלפי אך
 סאטירי, ספר חיבר הוא המובחרים. שימו

 במשך התימני. בגיהינום טיול תיאר בו
 ערבית מתחנת־שידור נדד גלותו שנות
 נאומיו את שישדרו התחנן לשניה, אחת

 את לו הקנתה העיקשת מלחמתו ושיריו.
החופשיים״. ״אבי הכינוי

 המהפכה התבססה כאשר חדש. מורד
 אל־זוביירי מונה ,1962ב־ הרפובליקאית

 לעזרה לבו בכל הסכים אל־סלאל, של סגנו
בתי המלחמה נמשכה כאשר אך המצרית.

 האימאם תומכי כי אל־זוביירי השתכנע מן,
 המצרי הצבא יעזוב אם בו לתמוך יפסיקו

 היה הוא אחרת. סבר אל-סלאל תימן. את
 תתמוטט המצרי הצבא שיצא שברגע בטוח,

 כי הודיע התפטר, אל־זוביירי הרפובליקה.
השלום. להשכנת עצמאי באופן יפעל

 מהם שחלק הצפון, שבטי אל נסע הוא
 שיעזבוהו. להם מטיף והחל באימאם, תמכו

 השלטון את נתן לא שאלוהים לשכנעם כדי
 אללה. מפלגת בשם מפלגה הקים לאימאמים,

 מאנשי רבים כי טענו, המפלגה עסקני
 מזמן, אל־זוביירי השם את שהכירו השבטים,

 למסתננים לעזור והפסיקו אחריו הלכו
לאימאם. ותגבורת נשק שהובילו הסעודיים
גור שלושה הרגיזה קבעו, זו, הצלחה

 הסעודי המלך את המודח, האימאם את מים:
 אולי או מהם, ״אחד האנגלים. ואת פייצל

 אל־ את ״חיסל צנעא, הטיחה יחד,״ שלושתם
זוביירי.״
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 פסגות על נפלא קיט ארוכים קיץ לימי
 פנסיון מקסימים. אגמים שפת ועל הרים
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״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.
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