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מצריים

ה ״ ר חנ הי א ק ב
 סילוק עם השלים לא עבד־אל־נאצר גמאל

 משותפת בהודעה בן־בלה. אחמד ידידו,
 גם הוא שבוע, לפני סין, ממשלת ראש עם

 משנדחתה אבל אלג׳יר. ועידת לדחיית התנגד
 ויתורים לסחוט הצליח ומשלא הוזעידה,
 זאת בכל השכיל הוא בומדיאן, מהוזארי

 החדש. המצב מן לא־מבוסלת תועלת להפיק
 ועידת־ זימן שבוטלה, הגדולה הוועידה תחת

בקאהיר. פיסגה־זוטא
 קאהיר נועדה המקורית, התוכנית לפי
 המדינות, לראשי תחנת־מעבר רק לשמש

 כאשר וחזרה. הרחוק מהמזרח בדרכם
 ימים כמים להם נותרו הוועידה, בוטלה

 מן לשלושה הציע מצרים נשיא פנאי. של
 זה פנאי לנצל ביותר החשובים הראשים

 יותר. ארוכה תקופה בקאהיר לשהות כדי
 אינדונזיה נשיא את אחת בבת אירח כך

 סין ממשלת ראש את סוקארנו, אחמד
 מוחמר פאקיסתאן נשיא ואת אן־לאי, צ׳ו

חאן. איוב
רבים מיני אחד משתתף להיות תחת

 ברוב אותו ליווה אחר דקות, כמה עוד
לשלום. לו ניפנף המטוס, לכבש נימוס

הטרק אל בחזרה רץ נסק, שהמטוס ברגע
 נאנח וסוקארנו, צ׳ו לו המתינו בו לין

 גדול ובחיוך הקלה, של עמוקה אנחה
 הפתוחה, למכונית לעלות השניים את הזמין

 סואן רשמי במסע שלושתם את שהובילה
קאהיר. לב אל

ת ה ב מ ג דו ד
 על חל אינו במצרים חובה גיוס חוק
 על- שפורסם ריפובליקאי, צו אך הנשים.

 הסטודנטים את השנה חייב הנשיא, ידי
נשק. לאחוז והסטודנטיות

 צבאי״ ״חינוך הנושא נכלל זה צו לפי
 אלף 145 של בלימודיהם כמקצוע־חובה

 חוייבו לכך נוסף האוניברסיטות. תלמידי
 בחופשת־ לצאת המינים, משני הסטודנטים,

לי של ימים 21ל- שלהם השנתית הקיץ
 שלא סטודנטית או סטודנט צבאי. מוד

 החדש, במקצוע־החובה הבחינות את יעבור
 מה־ שלו תעודת־הגמר את לקבל יוכל לא

אוניברסיטה.
 בעלת במצרים, קיצוני חידוש זה היה
למרות לאשה. הנוגע בכל השמרנית החברה

לומדת עבד־אל־נאצר סטודנטית
. שכזה אבא עם . .

 מרכזית דמות עבד־אל־נאצר הפך באלג׳יר,
ולהצ להסתודד היה יכול ושוב בקאהיר,

 היבשת. גדולי עם טלם
 הפיסגה אווירת תוך אל המיותר. האורח

 עבד־ את שהעמיד אחר, חשוב אורח נדחף
 את לקבל כיצד עדינה. בעייה בפני אל־נאצר

 בהאדור לאל הודו, ממשלת ואש פני
 אויבו גם נמצא בו מעמד באותו שאסטרי,
סין? ממשלת ראש המוצהר,
 מירוץ־ כדי תוך המצוקה מן יצא המצרי

קדחתני. מיכשולים
 בנמל- סוקארנו של מטוסו נחת כאשר
 במצריים שהה כבר קאהיר, של התעופה

 לנשיא הצטרף הוא כן על אן־לאי. צ׳ו
 האינדונזי פני את לקבל יצא מצריים,

 20 כי רק, היתד, הצרה בנמל־התעופה.
 שאסטרי, נחת סוקארנו בוא לפני דקות

לדלהי. מלונדון בדרכו קצרה בחנייה
 לטרקלין צ׳ו את הוביל עבד־אל־נאצר

 לקבל ורץ סליחה, ממנו ביקש א׳, מפואר
 הוא המטוס. מן ברדתו שאסטרי פני את

 ב׳, מפואר לטרקלין ההודי את הוביל
 אחד נכנם כאשר — רגעים כמה עמו שוחח

 סוקארנו של מטוסו כי לו ולחש מעוזריו
 סליחה ביקש עבד־אל־נאצר לנחות. עומד

 לטרקלין רץ בטרקלין, אותו עזב משאסטרי,
הנחי למסלול עמו מיהר צ׳ו, את לקח א׳,

 סו־ פני את לקבל כדי במועד בדיוק תה,
המטוס. מן היוצא קארנו
 לטרקלין חזר וצ׳ו סוקארנו עם יחד

 מתקרב כי מעוזריו אחד לו לחש כאשר א׳.
 ביקש שאסטרי, מטוס של המראתו מועד

 לבדם אותם עזב אורחיו, משני סליחה
שאסטרי עם ישב הוא ב׳. לטרקלץ ומיהר

 אין הסטודנטיות, את רק כלל זה שחידוש
 לקראת חשוב שלב מהווה שהוא ספק

 אם המצרית. האשד, על חובה גיוס הטלת
סוציאלי. לשרות הרי צבאי, לשרות לא

המה את שמרניים הורים על להקל כדי
 הוא מופת. להם לספק צורך היה לומה,

 של בתו הודה, של בדמותה להם, ניתן
 אחת היתד, אשר עבד־אל־נאצר, הנשיא

 מיד האימונים. ימי 21ל־ שיצאו הראשונות
 בעלת הנאה, הצעירה של תמונותיה הופצו

 החומות, והעיניים הארוך השחור השיער
בתת־מקלע. אוחזת כשהיא

 היתד, לא זאת התחפושת. עד מהרובה
שימ עבד־אל־נאצר שהודה הראשונה הפעם

 שנים כשלוש לפני לאחרים. מופת שה
 ללימוד מצרים באוניברסיטות הלימוד הפך

 כל לפני שהועמד היחידי, התנאי חינם.
 היה: לאוניברסיטות, להצטרף ששאפו אלה

 עבר שלא מי הכניסה. בחינות את לעבור
 פרטית, לאוניברסיטה להצטרף רק היה יכול
ההוצאות. בכל לשאת היה הוריו ועל

 שלא אלה בין היתד, עבד־אל־נאצר הודה
 לאוניברסיטת הכניסה בחינות את עברו

 הבחינות תוצאות נודעו כאשר קאהיר.
 האישי, חשבונו על אביה, אותה הכנים

אוניבר שהיא האמריקאית, לאוניברסיטה
 רבים הדים אז עורר הדבר פרטית. סיטה

הישראלית. בעתונות וגם העולם, בעתונות
 גם להשתמש ללמוד הודה חייבת כעת
לח איך וגם השונים, למיניו הקל בנשק
 שנות בסוף אם אלחוט. ולהפעיל פצוע בוש

 ב״חינוך הבחינות את תעבור לא לימודיה
 תעודת־הגמר את תקבל לא — צבאי״
 בפעם דוגמה הסתם, מן תשמש, אז שלה.
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