במרחב
מצרים
 .אי ש ג דו ל .ק צ ת ע ג ל ג ל“
בפעם השלישית מאז השבת השחורה נטל
פארוק את רסן השלטון לידיו ,הואיל לקבל
את התפטרות ראש הממשלה .במקומו מינה
מדינאי אחר ,משרת נאמן שכבר הוכיח את
נאמנותו לפני כן  :חוסיין סירי באשא.

מיהו איש זה שהספיק להיות
ככר שלוש פטמים ראש ממשלת
מצרים  -כל פעם כזמן משטר צב-
אי? על השאלה עונה צכי שש,
כתם .העולם הזה־׳.
בבוקר של יום ששי אחד ,בשנת , 1931
ישבתי כרגיל על מרפסת מלון קונטיננטל-
סבו' ,בבכר האופרה בקהיר .הקתמיננטל־
סבי' היה אז מקום מפגשם של כל המדינאים
המצריים אשר לא השתייכו למפלגת הוופד.
מלבד זאת היה גם מקום המפגש של רוב
המדינאים הבינלאומיים שביקרו בקהיר .שם
פגשתי את בן־גוריון ב־. 1937
שם גם פגשתי לראשונה את חוסיין סירי
כאשא.
בפינה של המרפסת ישב איסמעיל סירי
באשא ,בשיחה עם כמד ,אישים ידועים .למ
רות שהייתי ידוע כאיש הוופד ,קרא לי איס־
מעיל סירי באשא ,אז שר העבודות הציבו
ריות ,להצטרף אליהם.
״נא להכיר את בני חוסיין,״ הוא אמר.
״למרות שהוא קצת עגלגל ,הוא יהיה פעם
איש גדול.״
מהנדס טוב שותק .בהזדמנות הרא
שונה הלכתי לבקר את חוסיין סירי והופ
תעתי לשמוע צרפתית כה רהוטה יוצאת
מפיו .אך חוסיין הסביר לי שגמר את אחד
מבתי־הססר הידועים ביותר בצרפת ,שם למד
הנדסה .״אתה בודאי מתפלא שמוניתי למש
רתי שעה שאבי הוא ראש המשרד הזה• אבל
זהו המזרח ,ידידי ! ״ הוא נשתתק קמעה והו
סיף בהתרגשות  :״כמה שא  pכושים זאת
שנואה עלי ! ״
למרבית תמהוני הוא המשיך בהתמרמרו־
תו  :״מה שהמדינה הזאת צריכה זו יד חז
קה — בתנאי שתהיה גם יד נקיה ,לא של
אחד הבאשאים הללו ! ״
״מדוע,״ שאלתיו ,״אינך נכנס לשדה ה
מדיניות אם יש לך דעות כאלה ?״
״מדוע ? מפני שאני שונא פוליטיקה ! למה
לי להיות מדינאי רע כשאני יכול להיות
מהנדס טוב ?״ הוא שאל ,והוסיף בצחוק :
״די .אני אתפטר מעבודתי ולא אפתח את
פי עוד לעולם בנושאים פוליטיים .אין במדי
נה הזאת אל מי לדבר.״
אך במקום להתפטר ,הוא התחתן.
קולונלים כחדר האורחים .איסמעיל
סירי באשא הזקן ,בעל הזקנקן המטופח ,אף
הוא מהנדס לפי מקצועו ,אף הוא הנין־ פא
ריס ,הלך לעולמו .חוסיין בגו הפך ראש
המשפחה ,פארוק הוכתר מלך מצרים .הוא
גם פגש את אשתו של חוסיין סירי .לא
עברו ימים רבים והמלך החדש מינה את
חוסיין לשר העבודות הציבוריות.

המינוי הוליד כמובן רכילות בלי סוף.
פארוק נהג לבקר בבית הגברת סירי כמעט
מדי יום ; אנשים אף התלחשו שהיתר ,אהו
בתו .אחרים אמרו שפארוק היה מאוהב אך
ורק בכשרונה ובעוז נפשה של הגברת ,ש
סיפקה לו את כל הרכילות שהתהלכה בעיר.
מכל פנים דבר אחד היה ידוע לכל  :כל
פעם שהמלך היה דרוש באופן דחוף ונעדר
מארמונו ,פנו מבקשיו לבית סירי.

א ד ד ה שי ד ם דו  3ג »ו לו
תזמורת הג׳אז של קזינו בזי ע ה המפורסם
בקהיר השמיעה מנגינת סמבה משולהבת,
זוגות חבוקים ניתרו ברחבת הריקודים ,ב
אדר דחוס עשן ואדי־כוהל .איש מהם לא שם
לב לזוג שישב ליד אחר השולחנות בפינה.
האיש — שחור׳ רזה ,בעל שפם דק —
שתה בלי הרף .״זהו נסיך סעודי,״ התלחשו

הטה את הגה מכוניתו בסיבוב חד — וצווחת
אימים פלחה את הלילה כשהמכונית פרצה
את גדר הברזל .נפלה אל תוך הנהר העמוק.
רק בשתיים אחר הצהרים הצליחו להעלות
את המכונית ,בעזרת אמודאי וספינות גרר.
בפנים נמצאה עזיזה בשמלת הערב הלבנה
שלה ,פניה מעוכים והאשם שביקש טרמפ
הביתה .המצילים ידעו כי חסר איש ,אך
לא ידעו את זהותו .דלת המכונית הפתוחה

דליית גופות הטבועים עזיזה )ימין! והאשם ;שמאל( *
עבירה על חוקי הקוראן =

בבית זה הורכבו ופירקו ממשלות ; בחדר
האורחים נקבע גורלם של קולונלים ,פקידי
ממשלה הפכו מושלי מחוזות .עד אשר רמזה
יום אחד הגברת סירי כי התואר ״אשת ראש
הממשלה״ עשוי להתאים לה להפליא .כע
בור כמה שבועות היה •חוסיין סירי ראש
ממשלת מצרים.
סירי באשא הוא דמות מעניינת ביותר :
בעל כשרון עצום וכוח עבודה בלתי מוגבל,
נמוך ,רחב ,בעל פנים עגולות ועינים חדות,
מזלזל בנמוכים ממנו ,הוא עצבני ,חסר סב
לנות ופיקח• שתיקתו הביאה לו את הכינוי
״ספינקס״ וקרחתו את זה של ״ירח״.
מדוע נבחר עוד פעם על־ידי פארוק להיות
ראש ממשלה ? הסיבה ,למעשה ,ברורה למ
די  :פארוק .הוא תכסיסן ממדרגה ראשונה ;
ע״י החלפת ממשלותיו הוא מאלץ את האנג
לים להתחיל מחדש כל פעם את המשא ומתן
עם מצרים ,מונע את התפתחות הבעייה ה
מצרית עד לנקודת הרתחה .הם מוכרחים
לתת לו זמן ואילו העם אף הוא אינו יכול
לקחת את העניינים לידיו .הרי המלך שוקד
להשגת מטרותיו — רק הממשלות אינן יצי
בות ועקביות.

ככוכב המרובע מצאה רותי ארץ בשם
לארשי ,המאוכלסת יצורים מוזרים .אחרי
שהובאה למפקדתה של מפלגת אנטי-אנטי
הוביל אותה ראש המפלגה למוזיאון המפ
לגתי ,שם אבלה תרנגולת צלוייה שהיתה
מוצג במוזיאון.
אחר שאכלה את התרנגולת היתה רוחי מוכ שרת
יותר לקלוט רשמים חדשים .בסקרנו ת רבה הסתכלה
סביבה ב מוזי און .מבטה נתקל ב שורה של ד מויו ת שעמדו
כמו צפורים ממולאות בארון זכוכי ת גזול .ראש מפלגת
אנטי־אנטי הסתכל עליה ב חיו ך אבהי.
״אני רואה שהאוסף הקטן שלנו מעניין אותך,״ עודד
את רותי .ועוד לפני שרות  ,יכלה לאשר את העובדה,

שתיית

מ שקאות

 +אשה אסורה

המלצרים .אמנם היד ,זה סעד טלאל ,איש
השגרירות הסעודית בקהיר .היא היתר ,פשו
טה יותר  :שמה היה עזיזה סאמי ,גבוהה,
רזה ,יפה להפליא ,רקדנית בלהקת הקזינו.
קרוב לחצות קרא טלאל למלצר וביקש את
החשבון .הוא שילם אותו ,השאיר למלצר
דמי שתיה אגדתיים ויצא עם הרקדנית .בחוץ
חיכתה לו מכוניתו ,פליטות מהודרת ,נושאת
שלט השגרירות הסעודית .הוא התיישב ליד
ההגה ,עזיזה ד,תישבר ,לידו .במושב האחורי
ישב האשם ,אחד מעובדי הקזינו שביקש
טרמפ העירה .נהג המכונית ,שראה כי טלאל
שתוי ניסה לשכנעו ׳שיתן לו לנועוג —
התערבותו זיכתה אותו למכת אגרוף שהפילה
אותו חוצה.
לילה אחרון כל,היר .בלחיצה נמ
רצת על דוושת הדלק שילח טלאל את המכו
נית קדימה .במרחק  50מטר פנה שמאלה על
מנת לעבור את גשר ה פי ט״ )לשעבר גשר
האנגלים( המקשר את שתי גדות הנילוס .או
תו רגע הגיחה מכונית משא לקראתו .טלאל
* במרכז :

ת טונ ה של עזיז ה לפני הטביעה.

פתח בהרצאה ארוכה.
התחיל בקוף .אחרי
״אולי שמעת פעם שהעניין
כמה מיליונים שנים הוליד הקוף את גזע האדם ,שהיה
מפותח מ מנו ,אך עדיין היה זן נחות מאד.
המהפכה הגדולה התחוללה ביו ם שבן־האדם גילה
את המפלגה .זה היה סי מן דרך ,הרבה יותר ח שו ב מגילוי
האש או או מנו ת הכתיבה .כי בתור חבר מפלגה איבד
האדם את הצלם האנו שי השפל ,הפך אבר בגוף עצום
וחזק.
מאז לא היה עוד מעצור לתהליך הטבעי .דבר המפ
לגה הגיע אל האדם תחילה מן הרמקול דרך הראש.
אולם הראש היה גורם מפריע .הוא פיתה את האדם
להפר לפעמים את מרות המפלגה ולח שוב מח שבו ת עצ
מאיות משלו .זה היה ד-בר רע מאד.

גם העידה כי הצליח להמלט מן המכונית
בשעת נפילתה וטבע מאחר שלא ידע לשחות.
רק אחר הצהרים הופיע נהג המכונית ש
גילה כי הטבוע היה איש אמונו של הנסיך
טלאל אל־סעוד ,שר החוץ הסעודי .הוא בא
לקהיר לפני שלושה חודשים לרגל טיפול
רפואי שאשתו היתד .זקוקה לו .חודש לפני
המקרה מתה אשתו והוא קיבל הוראות לח
זור לסעודיה — למחרת התאונה היה צריך
להמריא לארצו.
#הוא נסע לקזינו בדיעה לבלות את לילי
האחרון בקהיר ושם פגש את עזיזה .היא
עשתה רושם כה חזק עליו שלא נפרד ממגד,
כל הערב ולבסוף אף ביקשה שתלווה,ו לביתו.
״לא אוכל לעולם לד,פרד ממך.״ שמע המלצר
את סעד טלאל ממלמל לה אותו ערב.
משך כמעט שבוע מילא המאורע את העתו־
נים .רק עתון אחד לא פרסם את
הפרטים המלאים  :אל־אזזואן אל־טוסלמין,
בטאון האחים המוסלמים שראה בתאונה את
אצבע אללה .״המדינאי של ארץ הערבים ש
בילה את זמנו בשתיית משקאות אסורים
ואחר כך הזמין אשד ,לביתו עבר על חוקי
הקוראן .ואללה שילם לו כגמולו.״

לכן צעדה ה ה תפ תחו ת קדימה .חבר המפלגה ,שעוד
היה אנושי למחצה ,איבד את ראשו שהתנוון בהדרגה
מחוסר שימוש .ב מ קו מו בא הרמיקול .דרך הרמקול הוא
יכול למלא את יעודו  :לצעוק את סיס מו ת מפלגתו ,מבלי
שמח שבות פרטיות תפרענה לו .הטבע עשה את שלו,
הרמקול בא במקום הראש ,ובב טן נפתח פתח לתקליט
המפלגה.
הנה את רואה לפניך את השלב העליון של ה תפ ת חות,
שהתחילה לפני כמה אלפי שנים  :הלולו החדש ,יצור
מפלגתו מקצות הרגל עד ללוע הרמקול .רק לאייש אחד
מכל המפלגה יש מבנה אחר — במקום רמקול יש לו
מיקרופון .ז הו ראש ה מפלג ה.״
״וז ה אתה ?״ שאלה רותי.
״וזה אני  1״ ענה ראש המפלגה בענוות.

