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לסעוד־ה שליח
 כי עבד־אל־נאצר, גמאל הצהיר בו ביום

 יחדל לא אם סעודיה, את לתקוף עלול הוא
ה אל־בדר באימאם מתמיכתו פייצל המלך
מכונת־ .בצנעא אדום אור נידלק — תימני
ה במלוא עובדת החלה הסעודית הרכש
 נשכרו חדישים, מטוסי־סילון נקנו קיטור.
 כי הבהירה, וושינגטון מערביים. טייסים
סעודיה. לצד תתייצב

 מיוחד שליח מצריים נשיא שיגר השבוע
 לבין בינו שלום השכנת הציע לריאד,
 בתימן שלום להשכנת ראשון כצעד פייצל,
המלך. עם להיפגש הציע אף הוא עצמה.

 לקבל התחייב לא להצעות, האזין פייצל
מצ נשיא עם לאלתר לפגישה אשר אותן.

•  ״מוטב,״ נדחתה. זו הצעה גם — ריים ו
ב הפיסגה לוזעידת עד ״לחכות השיב,

ספטמבר.״
המצרי השליח בפי שהיה העיקרי ההסבר

* פייצל והמלך־ התימני הדחליל
עכשיו להתנגש מוטב

 נועדו נשיאו של המלחמה איומי כי היה,
 אין וכי בלבד, פנימית תעמולה לצורכי

לסעודיה. לפלוש כוונה כל לעבד־אל־נאצר
 המהפכנית המציאות כי ידע, פייצל אך

ב חייבת, מצריים נשיא על־ידי שנוצרה
צב להתנגשות להביא במאוחר, או מוקדם

 לבין המצרית הרפובליקה בין גלוייה אית
הסעודי, לדעת בדרום. הפיאודלית הממלכה

 עוד כל עתה, תבוא שההתנגשות מוטב
עדין. במצב עבד־אל־נאצר נמצא

מצרי□
וזחטגים 0 הגס ליל

המצ ההפיכה יום לציון החגיגות שבוע
 המישטר מאזן את להציג השנה נועד רית
עבד־אל־נאצר. גמאל של

וה המאמרים בעשרות הצטיירה אגב דרך
 ליל אותו של מרתקת תמונה שידורים

.1953 ביולי 23ה־
 ערך להפיכה, שקדם היום ביולי, 22ב־

באלכסנדריה. בארמונו שחייה מסיבת פארוק
 אל־הילאלי נאגיב על הטיל כן, לפני יום

למכריו, צילצל אל־הילאלי ממשלה. להרכיב
 את מצא כשלא שרים. להיות להם הציע

לאחר. מיד צילצל האחד,
 מינויים את קיבלו החדשים מהשרים כמה

במועדוני־ או במסיבות־הוללות בהיותם
ממשל הרכבת את כשהשלים לבסוף, לילה.

 של בארמונו שריו עם הופיע החדשה, תו
 את תישבע החדשה שהממשלה כדי פארוק,
 לכמה עזב פארוק למלך. האמונים שבועת
 שמע השחייה, במסיבת אורחיו את רגעים

למסיבה. וחזר האמונים, שבועת את
זעקת־כאב יום אותו השמיע אחד אדם רק ■

המשורר זה היה במצריים. השורר המצב על 4

המצרי. אחר־סאעה מתוך *

 אל־אח׳באר, בעתון שינאווי. כאמל והסופר
 שינאוזי קבע הגבר?״ ״אייה הכותרת תחת
 הגבר את תחפשו ״אל־נא מאמרו: בסוף

 ובתאי־התיאטרון. ביציע מצריים את שיציל
 נמצאים שם — הבמה ועל באולם חפשוהו

 — ספסל כל על תמצאו שם העם. פשוטי
 קיים, כבר שהגבר ידע לא שינאווי גבר.״

 לחולל זה גבר עומד שעות עשר ושבעוד
 הימים בדברי ביותר החשובה המהפכה את

האפרו־אסיאתי. המרחב של המודרניים
 קראו בו ברגע נצחון. :הסיסמה

 ״אייה שינאוזי של שאלתו את ההמונים
 החופשיים הקצינים מנהיגי ישבו הגבר?״

 ׳מוחיי־אל־דין, חאלד מהם, אחד של בביתו
 שוחרר שנה לפני ורק קומוניסט שהיה

 עבד־אל־נאצר. היה יושב־הראש ממעצרו.
 ״נצר״ הסיסמה את לחבריו לחש הוא

 ית־ בהפיכה המשתתפים ״הכוחות (נצחון).
קבע. אחר־חצות,״ 1.30 בשעה לזוז חילו

 עבר־ בחר החופשיים הקצינים 300 מבין
 אותם לשתף כדי בתשעים, רק אל־נאצר

 לפי בהם בחר הוא ליל־הפעולה. בסוד
 שותי ולא הססנים, לא הפשוט: המפתח

ה הצלחת לאחר יותר, מאוחר אלכוהול.
 מידידיו, אחד במרירות אותו שאל הפיכה,

 אגיד ״מה שעת־האפס: סוד את גילה לא לו
במיטתי?״ ישנתי הגדול שביום כשיידע לבני,

 שעה כי זו, בהקפדתו צדק עבד־אל־נאצר
 1קצי אליו הגיע ההפיכה תחילת לפני

 לו והודיע הצבאי, במודיעין שעבד חופשי
 ציווה ושהוא המזימה על כבר יודע המלך כי

נת יותר מאוחר המטכ״ל. ראשי את לכנס
 אמו, לפני נשבר התשעים מבין שאחד גלה

 הבית את בצאתו חשדה את עורר כאשר
 את לה גילה הוא אחר־חצות. צבאי בלבוש

 איש — השני בנה את העירה והיא סודו
 לו וסיפרה — לפארוק ונאמן חיל־ר,אוויר

מיפקדתו. את להזהיר מיהר הוא הכל. את
 שעבד־אל־נאצר ברגע הראשון. העציר

 למכונית רץ סוד, איננו כבר שסודו ידע
 כדי מופרזת במהירות ודהר שלו האוסטין

 צאתם מועד את שיקדימו לחבריו להודיע
 שוטר־תנועה. אותו עצר לפתע ממחנותיהם.

 הסכים סליחה ובקשת התנצלות אחרי רק
לשחררו. השוטר
הקצי אחד צבאי. במחנה קרה השני הנס

 שתים־ היא ששעת־האפס חשב החופשיים נים
 חצות, אחרי וחצי אחת ולא וחצי, עשרה

 שעה יחידתו עם יצא זה קצין שנקבע. כפי
 למיפקדה בדרכו האמיתית, שעת־האפס לפני

 עצרו בדרך אותה. לכבוש כדי הכללית,
 נמצאו שבה אוסטין מכונית היחידה חלוצי

 רב־סרן בדרגת היה אחד אנשי־צבא. שני
להמ תוכל ״אתה סגן־אלוף. בדרגת והשני

 בהצביעו החלוץ מפקד אמר בדרכך,״ שיך
 במעצר,״ כעת נמצא אתה ״אבל רב־הסרן, על

סגן־האלוף. על בהצביעו הוסיף
 לא היו ששמע הדברים חייך. סגן־האלוף

 שנתן הפקודה מאשר יותר ולא פחות
 סגן־אלוף בדרגת קצין כל לעצור לאנשיו:
 מפקד־ אלא היה לא סגן־האלוף ומעלה.
 היה הרב־סרן עצמו. עבד־אל־נאצר ההפיכה

סגנו. כיום עאמר, עבד־אל־חכים
 צדיק יוסף שמפקד־ד,חטיבה לאחר רק
שוח הם השניים, את והכיר למקום הגיע
 של הראשונים העצירים שני היו הם ררו.

בעצמם. שתיכננו המהפכה
 שמפקד־החטיבה לכך שהודות קרה, כך

 מהמחנה חטיבתו צאת את בטעות, הקדים,
את חיילי־המהפכה כבשו — אחת בשעה

 הקצינים כל את ואסרו הכללית המיפקדה
 בקשת לפי שעה, אותה בה שישבו הבכירים
ההפיכה. סיכול על ודנו פארוק,

ה כל מחנותיהם את עזבו באחודוחצי
 נתקלו לא הם בהפיכה. שהשתתפו גדודים
בהתנגדות. כמעט
 שעבד־אל־נאצר הראשון האיש ובניו. אב
 אל־מצרי, עזיז היה איתו להתייעץ מיהר
 אביהם היה אל־מצרי כחודשיים. לפני שמת

ב עוד וחבריו. עבד־אל־נאצר של הרוחני
 למנותו האנגלים לו הציעו הארבעים שנות
 להיפטר במטרה תימן, או עיראק של כמלך

 והעדיף סירב הוא שלטונם. תחת מחתירתו
במעצר־בית. לשבת

 בביתו אל־מצרי עזיז ישב בליל־ההפיכה
 חיכה ההפיכה, על ידע הוא ישן. ולא

התוצאות. את לשמוע
 קבע בביתו, עבד־אל־נאצר הופיע כאשר

 פארוק של ראשו נמצא עוד ״כל אל־מצרי:
בטוח.״ להיות אוכל לא — כתפיו על

בשפי נתחיל ״אם עבדאל־נאצר: לו ענה
 אם להפסיקה. לעולם נוכל לא דמים כת

 מבין מאות ההמון יהרוג פארוק, את נהרוג
 להפסיק.״ נוכל לא ואז — פארוק אנשי

האמי הצלחתו סוד אולי תלוי זה, במשפט
עבד־אל־נאצר. של תית

תו והמקלט בבי
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4185 ד. ת. תל־אגיב,

א ומטוהר נקי עור הו טין- לו ח  הראשון האמצעי ל
 היופי טיפול את לכו. התחילי, יופי. טיפול בכל

ם מ׳ עם היומי שרק־. פני ם ״  לעומק המטהרי
ם קי מנ ת ו ת ברכו ת א  מכל פנייך עור נקבוביו

 במי• ושיטת• מתמיד טיפול ואיפור. אבק שרידי
ם מי ־שדק־, פנים ם הפני ת על המקובלי שו  אירופה נ

ת, טופחו  ורענן. מעודן מדאה לעורך ישווה המ
ת התחילי ם א ם היו ־, ע ק ר ש ל יופי כ׳ ״ חי ת  מ

■שוק־. עם

1457 הזה העזלם


