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קצר! זמן תוך

אצל ביותר החדיש בסגנון ריהוט מערכת

זחובסק׳ א.
39 הרצל רחוב תל-אכיב,

 נהדרות כורסאות — גומאויר מפוארות ספות
 בקווים סלוניים שולחנות — שונים בצבעים

נוחים. שינה וחדרי אוכל חדרי — מודרניים

:,ראג פוטו לקוחות לכל
 התקיימה לא אשר ,1960 אוקטובר בהגרלת להשתתף הזכאים כל

 תל־אביב, לסטודיו, לפנות מתבקשים בנו, תלויות בלתי מסיבות
 הסטודיו זכותם. תוקף את חדש למען בפסאג/ ,113 אלנבי רחוב
 שירות מגישים אגו הצילום. עבודות כל את לבצע חזרה שלנו
גבוהה• וברמה נאמן
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בשלם
מהפכות

דו הו עד מ ש ו כו
 יכלו תפלות, באמונות המאמינים מדינאים

ה חדשה: לאמונה ביסוס למצוא השבוע
 בהרי מנפאל, מזל. מביא אינו הישראלי עוזי

ישר ידידי היו כוש, היא לחבש, ועד הודו,
בצרה. נתונם אל

 בירושלים שנתקבל אחרי מעטות שעות
 על נפאל ראש־ממשלת של מכתב־התודה

 בן־גוריון, דויד מידי שקיבל ד,עוזים ארבעים
ש אחרי מעטים ימים לכלא*: האיש הושלך

 גדולה, ישראלית־חבשית ידידות בהפגנת נכח
 ואילי נגדו: קם צבאו כי חבש קיסר מצא

 של שלטונם התערערות נמשכה באלג׳יריה
 הצבא אלופי בעולם, העיקריים ישראל ידידי

 האחרון השבוע מאורעות אחרי הצרפתי.
 שנותרה מסקנה, לידי דה־גול הגנראל הגיע
 ישיר משא־ומתן לנהל בלבד: אחת דרך
 במלים החופשית. אלג׳יריר. ממשלת עם

 של עצמאות לאלג׳יריד, להעניק אחרות:
 שאפשר כמה עד להציל תקווה מתוך ממש,

 תוך הצרפתיים, האינטרסים מן חלק לפחות
הסכם.

 שבעתיים, מיסתורית נראתה העמיס קללת
 משותף מכנה למצוא היה שאי־אפשר מפני
 מדינאי הוא הנפאלי הידיד הצרות. לכל

 השחורה. הריאקציה בידי שמוגר מתקדם,
 ביותר, חשוך ריאקציונר הוא החבשי הידיד
הצרפ הידידים מתקדמת. הפיכה מול שעמד
 בידי המסולקים אימפריאליסטים, הם תיים

חרות. לוחמי־
 לפחות העמיס: למחלקי היתד, אחת נחמה
 היתד, לא בינלאומיות צרות של אחד במוקד
ה סוכני לחמו בלאוס מעורבת. ישראל
ה השמאלית המהפכה כוחות נגד מערב

 הקומוניסטי. הגוש בידי שנתמכו מקומית,
 על בקרב השתתף לא ישראלי עוזי שום

ויאנטיאן.

חבש
ם חני ם צנ מי־הב־נ־י ב־

 היה חבש, קיסר הראשון, סלאסיד, היילה
 של במיפגן חזה עתה זה מרומם. במצב־רוח

ידידותית. מדינה על־ידי שאומנו צנחנים,
כש צבאו. מהתקדמות מרוצה היה הקיסר

 לסיור יצא שלטונו, ביציבות בוטח הוא
 את עמו לקח זהירות, לשם בעולם. נרחב
 במקצת. חשד בו ממלכתו, של הדוכסים אחד
 הנאמן צבאו כי דעתו על העלד, לא הוא

גבו. את שיפנה ברגע נגדו יקום
 צפוי. היה הדבר אולם הנוגשים. נוגש

 לא החבשי הצבא שקציני הוא היחיד הפלא
כן. לפני עוד קיסרם נגד קמו

סטו מאות כמה עם יחד קציני־הצבא, כי
 האחרונות בשנים ביקרו חבש, מבני דנטים

 לדעת הראשונה בפעם נוכחו זרות, בארצות
ה והעולם בין הרובצת התהום עצומה מה

 בימי־ עדיין השתייה מולדתם, לבין חדיש
ביותר. החשוכים הביניים

 המצב על מעט אך ידע החיצוני העולם
 נגוסטי הנגוס האפריקאית. בארץ השורר
רו כדמות לעולם זכור המלכים״••) (״מלך

 שנה עשרים־וחמש לפני שהסתובבה מאנטית,
 בג׳נבה, חבר־הלאומים ארמון במסדרונות

ה הפולש נגד העולם תמיכת את בבקשה
 העולם באדי־רעל. השתמש אשר איטלקי,

 שבע כעבור הצדק, ניצח כאשר שמח כולו
 לאדים־ מירושלים הוחזר והקיסר שנים,

 בר, מזהירה צבאית מערכה אחרי אביבה,
 הארצישראלים החיילים השאר, בין השתתפו,

31 מם׳ הבריטי הקומנדו של
 רחוק היה נוגש־ר,נוגשים דבר, של לאמיתו

 מלבבת. או רומאנטית דמות מלהיות מאוד
 כבוד של מקום לר מגיע העולם רודני בין
 בשל גם אלא שלטונו, אורך בשל רק לא

לקידמה. ושינאתו שתיתותו אכזריותו,
ראם מאדאם. היא הקיסרית

 טא־ מקומי) שלים או דוכס היינו (״ראש״,
 הקשה. בדרך לשלטון הגיע מאקונן פארי
השל מן סולק יאזו׳ הקודם, שהקיסר אחרי

תמי שנים 14 במשך בכבלים (והוחזק טון
 בצידה והמדינה, עוצר טאפארי הפך מות),

כע־ זאודיטו. החדשה הקיסרית קרובתו, של

 המעצר, בשעת בביתו נמצאו העתים •
 בלתי־חוקי נשק בהחזקת להאשמתו גרמו

 קוי־ של תוכניתו למעצר: האמיתית הסיבה
 שהיתח נרחבת, קרקעית רפורמה לבצע רלה

 ה׳ הפיאודלים ובקוסץ בקיסר קשה פוגעת
במדינה. האדמות ברוב המחזיקים אחרים

ה הנוגשים״. ״נוגש מילולי: בתרגום ••
 היא חבש, ברוב השולטת האמהארית, שפה
ה מספר ממחצית למעלה אשר שמית, שפה

 שמיות בשפות למילים קרובות שלה מילים
אחרות■

 מלך, כעל עצמו על הכריז קצר זמן בור
 כקיסר עצמו את הכתיר הקיסרית מות ועם

סלאסיה. היילה בשם
החב הקיסר אין ימי־הביניים, קיסרי כמו

 מצטמצם שלטונו במדינתו. אמיתי שליט שי
 שלמדו כפי ובסביבתה. בעיר־הבירה בעיקרו
ה הסכמת את שהשיגו ישראליים, שליחים

 חלקי בשאר הראסים רגילים לעסקיהם, קיסר
 לדרוש הנגוס, פקודות על לצפצף חבש

 שוחד של זו שיטה לעצמם. נוסף שוחד
 בחבש העסקים רוב את ׳הפכה ומכופל כפול

לעסקי־ביש.
 שלטוני הקיסר, שולט שם במקום אך
 של ביותר הזעירה החלטתם ובלעדי. מלא

ה ועל — האישית הסכמתו טעונה סקידיו
 להתכופף אישית, אליו לבוא הנדון פקיד

ל וליפול בכפיפה לוד,תקדם הארמון, בשער
 הטוב במקרה זוכים מרותו מפירי רגליו.
חמו במקרים ברחוב. פומבית לתלייה ביותר

 שיפור למען עובדים הפגנת כגון יותר, רים
ב ראשית בכיכר הפושעים נכלאים השכר,

 אדומות, נמלים עם יחד זכוכית׳ של כלוב
חיים. בעודם אותם האוכלות
הוא, 39ה־ בן לקיסר נוח היה זה משטר

סלאסיה היילה
מזל ללא ושות׳ עוזי

מיליו הפכו משפחתו בני וכל בניו אשתו,
 ר,כבודה הקיסרית אופיינית: שיטה נרים.
העוס היצאניות, מן עצום שכר־דירה גובה
 ברחובות השוכנים בצריפים במיקצוען קות

 הקיסרית. מיגרשי על הבירה, של הראשיים
 שהיא בעולם היחידה הקיסרית שזוהי יתכן

מאדאם. גם
הש שקרה מה המלכים. מלכי סוף

 מזיגה זאת היתד, כזאת. למדינה התאים בוע
ימי של ושיטות מודרנית צבאית הפיכה של

ר,ביניים.
 פמלייתו. בלוויית בבראזיל, טייל הקיסר
 הקיסרית, נשארה והמפואר הגדול בארמון
 לצבא, שייך שאינו הקיסרי המשמר בחסות

 שאר נפרדת. מיוחסת יחידה מהווה אלא
 ממשלה, הקים מרה על הכריז זה משמר

המל המאדאם עם יחד הארמון את תפס
כותית.

 שהיתה שיטה המהפכנים נקטו מכן לאחר
 הודיעו הם הרינסאנס• בימי באירופה נהוגה

 גדולי לכל קראו אנושה, חולה הקיסרית כי
נאסרו. שם הארמון. אל לחוש המדינה
 של בארץ הפיכה לחולל קל לא אולם

אינטר כי .20וד,־ במאה ביהוד ימי־הביניים,
 של שלטונו בהמשך מעוניינים כבירים סים

 החוץ, מן ידידים רק לא — נוגש־הנוגשים
הפיאו גם אלא וישראל, ארצות־הברית כמו

 שלטונו קץ כי היודעים המקומיים, דלים
 ה־ שלטון את גם לקיצו יביא הנגוס של

 !ההפיכה כוחות היו לא בקונגו, כמו ראסים.
 לעמוד כדי חזקים די הלאומית־הסוציאלית

 בעזרתו — חוסל המרד זה. כפול לחץ מול
 העיקרי שתפקידו חיל־האוזיר, של הפעילה

ש כפרים להפציץ הוא השנה ימות בשאר
 אחרת, או זו בצורה הקיסר זעם את עוררו

שוד. במעשי השתתפות על־ידי כגון
 מלך־מלכים כמו שעה. לפי —חזר הקיסר

 יוכל לא הפרסי, והשאהין־שאה במרחב, אחר
 לאורך מעמד להחזיק הנגום־נגוססי גם

ימים.
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