
 הטוב אל הטבעית המשיכה קיימת רבים באנשים
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 הבוחרים הם אלה מעשנים• הם אותה הסיגריה
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 הכחיש לא זגלול עבד־אל־רחמן קולונל

 הודה הוא לו. שיוחסו האשמות מן אשמה אף
בספ המצרי־סורי האיחוד פירוק אחרי כי

 המודיעין עם פעולה לשתף החל 1961 טמבר
 ארצות- של המודיעין שירותי ועם הסורי

 קיבל זה שיתוף־פעזלה תמורת הברית.
 — יותר ומאוחר דולר, אלף 100מ־ יותר

בסוריה. מדיני מיקלם גם
 לזגלול מגיעים המקובלים, המחירים לפי
 בהיותו כי שתתו. תמורת דולארים מליוני
 הוטל בביירות, מצרים של הצבאי הנספח

 את שתחזיר בסוריה, הפיכה לתכנן עליו
 אף הוא לקדמותו. המצרי־סורי האיחוד

 ממש סוכלו שכולן הפיכות, כמה תיכנן
 כל שתיכנן זגלול, שכן האחרון. ברגע
 ול־ לסורים להודיע מיהר מההפיכות, אחת

 קרה, וכך תוכניותיו. על האמריקאי מודיעין
 להתקומם סוריים קצינים שפיתה שהאיש

 למחרת, אותם מסגיר היה המישטר נגד
להורג. הוצאו ורובם

זו, בעבודתו ממשיך היה שזגלול יתכן
 המצרי. המודיעין לאנשי מתגלה שהיה עד

 שישרף. מבלי להמשיך יכול שהיה גם יתכן
 אותו שיכנעו הם לו. הניחו לא הסורים אך

 לניגוח בו להשתמש כדי לסוריה, לערוק
ונשיאה. מצרים

 הודיע שבועות כמה לפני שהודח. הידיד
לשל עצמו את הסגיר שזגלול קאהיר רדיו

 בית־ לפני הובא החודש מצרים. טונות
 התובע האשמות. בכל והודה צבאי משפט
 מבין' אתה ״האם למוות. אותו לדון ביקש

 המיוחסות בהאשמות הודאתך משמעות את
 ״כן;* בית־המשפט. אב אותו שאל לך?״
מהמוות.״׳ יותר חמור עונש ״אין זגלול, ענה

 פסק־ את בית־המשפט יתן הקרובים בימים
 למארשאל פסק־הדין יועבר כן אחרי הדין.

 שיאשר לפני לאישורו. הנשיא, סגן עמאר,
 המצרי, הצבא קציני יישאלו אותו, ידחה או

 על לדעתם זגלול, של לזו זהה דרגה בעלי
 במצרים המצרי. בצבא כנהוג פסק־הדין,

 מבני חוץ — אחד אדם שרק ייתכן כולה
 לטובה. אותו יזכור — זגלול של משפחתו

 הנשיא נגיב, מוחמד גנרל הוא זה אום
 עבד־ על־ידי שהודח מצרים, של הראשון

 בימי הצבאי מזכירו היה זגלול אל־נאצר.
שלטונו.

 של שמשפטו בעוד ישראלי. סוכן 03
 — אל־עבאסיה הצבאי במחנה התנהל זגלול

 לכבוש ואנשיו עבד־אל־נאצר יצאו שממנו
 התנהל, — 1952 ביולי 23ב־ השלטון את

 וולפגאנג הגרמני דומה. משפט אחר, באולם
 קיסוב פרנץ וידידם ודלדרוד אשתו לוץ,

 לבטחון העליון בית־המשפט בפני הובאו
 לטובת בריגול נאשמו בקאהיר, המדינה
ה למדענים מכתבי־תופת ובשיגור ישראל

במצרים. שעבדו גרמניים
 הנאשם נסע אשתקד אוגוסט ״בחודש
 בין לספטמבר. בשמיני חזר הוא לגרמניה.

 המודיעין אנשי עם נפגש אלה תאריכים שני
 מכתבי־תופת, כמאה מידיהם וקיבל הישראלי

 במצרים. הגרמניים למדענים מיועדים שהיו
 כפול,״ עץ לוח 'בתוך הוסתרו המכתבים

התובע. הכריז
 לפי שוגר, המסוכנים מהמכתבים חלק

 התפוצץ מהם אחד לתעודתו. התביעה, דברי
 אל־מעאדי, שכונת של הדואר מנהל בפני

 שנודע לאחר מעיניו. אחת איבד וכתוצאה
הגר המדענים לאחד מיועד היה שהמכתב

 לא המצריים הבטחון שלטונות ציוו מניים,
 לפני גרמניים, למדענים מכתבים למסור
המיו המכתבים כל ואמנם מדוקדקת. בדיקה
 שניים רק עוכבו. גרמניים למדענים עדים
 הראשון לתעודתם: בוקר באותו כבר הגיעו

 ג׳וזף האוסטרי המדען של בפניו התפוצץ
 המדען של מזכירתו בפני והשני הייסלי
פילץ. הגרמני

 לביתו שהגיע מכתב התפוצץ אחר במקום
 עבד־אל־נביא זה היה מצרי. פועל של

 שעסקן פועל שלום), הנביא (עבד סלאמה
 בחפרו במדבר. משאיות על חול בהעמסת

 משונה. עץ לוח סלאמה מצא החול את
 הלוח כי גילה ושם לביתו אותו לקח דוא

 מכתבים בתוכו מצא אותו כשפתח כפול.
בלאטינית. כתובות עם

 עחון סיפר אוצר,״ שמצא חשב ״סלאמי.
 לידו עומדים משפחתו בני ״בעוד מצרי.
התפוצ נשמעה ואז המכתבים, אחד פתח
 של זרועותיו משתי אחת אדירה. צות
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