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רז רבקה פרידמן שרגא

שתתפים עשרות  פזמונים 22 ־ מ
ם גדול המוזיקלי במחזה  הממדי

ס של המפורסם ספרו פי על קנ די

אול־בר
נ״הבימה״

 גם ד׳ בימי ,8.30ב־ ערב ערב הצגות
 .9וב־ 6ב- במוצ״ש .4 בשעה מנחה הצגות

״הבימה״. ובקופת במשרדים כרטיסים

 איזהו לך יתייעץ אותך תדריך אשר לחברתנו פנה
 ביתך בטחון על לשמירה המתאים הכיבוי מתקן
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לחברת היום עוד פנה

ו ק י צ׳ ב ר ק ב. י נ ב מ ״ ע ב ר
1787 ת.ד. ,821817 טל. ,10 מרכולת רח׳ ת״א,

בסרחב
סעודיה

ר מסע ה ס ה
 עתון השבוע כתב איראן,״ של ״השאה

 על ביותר האהוב המוסלמי ״הוא קאהירי,
ל יכול אינו עבד־אל־נאצר גמאל ישראל.

איתו.״ שבת
 התגובות ממבול אחת טיפה זו היתר,

מוסל ליגה להקים הרעיון על מצרים, של
 הסעודי, פייסל המלך הרעיון: הוגה מית.

 מצרים נשיא כי העובדה, מן מרוצה שאינו
 תימן, מלחמת ממנו. יותר הרבה חשוב

הסתיי טרם והוועידות ההסכמים כל אף שעל
 נשיא כי החשד, את בלבו חיזקה רק מה,

 משפחת של שלטונה לחיסול חותר מצרים
בסעודיה. אל־סעוד

 שנים תוך כי בחשבון, לקח גם הוא
 במיפרץ מנסיכויות־הנפט כמה יזכו מעטות
 הזה הריק החלל לתוך לעצמאותן. הפרסי
 הערבית, הלאומיות תורת להתפרץ עשויה

 למנוע כדי קאהיר. אותה שרואה כפי
 החלל את בעצמו למלא פייסל החליט זאת,
ה של ברית הקמת העצה: הזה. הריק

שתתיי במרחב, הלא־סוציאליסטיות ארצות
 הלאומית־סוציאליסטית, החזית מול צב

להיראות לא כדי לעבד־אל־נאצר. הנשמעת

 להתכונן לאמו שתודיע והעיקר: במחסור.
החג• אחרי לביקור

 בן־בלה של אמו יצאה שעברה בשבת
 *י שעליו למקום־מיפגש, באלג׳יר מדירתה

מכו לה המתינה שם מלה. לומר סירבה
ה למושב הוכנסה האם ממשלתית. נית

 שום ממנו לראות יכולתי ״שלא אחורי,
ה ומשני מאחור חושך, היה בחוץ דבר.

 אין ונסענו. נסענו וילונות. נמתחו צדדים
לאן.״ מושג לי

 מצאה אותו בנה, את פגשה הנסיעה בסוף
בריא.״ אבל ״עייף
 אמצעית־,זהירות לחטוף? מעוניין מי
למ כדי באו אלג׳יריה ממשלת נקטה בהם
 מקום- איתור שתאפשר הדלפה, כל נוע

 אמו, של סיפורה לפי בן־בלה. של מעצרו
 מוחזק הוא כי השמועה, באלג׳יר נפוצה
 אולם לנמל. סמוך חיל־הים, מפקדת בבניין
 אי■ כי הדעת, על מתקבל יותר הרבה

 הוא אלא קבוע, במקום מוחזק בן־בלה
למישנהו. אחד ממקום־מעצר מועבר

 שחזרו עתונאים לדברי העיקרי, החשש
 הנשיא שידידי הוא מאלג׳יריה, מזמן לא

 מי מעצרו. ממקום לשחררו ינסו המודח
אלה? ידידים הם

בהבלטה לאחרונה פורסם אשר סיפור,

ופייסל חוסיין מלכים
ביותר? האהוב המוסלמי עם ישב מי

 דתית, בגלימה רעיונו את עטף ריאקציוני,
 קזבלא־ ועידת מהחלטות אחת על והסתמך

ה המדינות קשרי להידוק הקוראת נקה,
ואסיה. אפריקה עם מוסלמיות

 היתד, הסהר, במסע הראשונה, תחנתו
 באהדה! הקשיב הפרסי השאה טהראן.
 עבד־אל־ עם קשות הוא מסוכסך ממילא
ה שכנתו של הסוציאליזם ואילו נאצר,

 אחרי בעיניו. חן מוצא אינו עיראקית
 המלך עם התחבק פייסל עמאן. טהראן:
 יכולה ירדן כי לו הזכיר ההאשמי, חוסיין

משתע היא אין עוד כל ולהתקיים להמשיך
 להש־ג הצליח לא הוא אולם למצרים. בדת

 המוסלמית הברית למען ברורה הודעה
 להצהרה בחצי־פה הסכים חוסיין המוצעת.
הסולידא את איכשהו שהזכירה משותפת,

המוסלמית. ריות
 כי עבד־אל־נאצר, גמאל של הכרזותיו

 השאה של מסוגם מוסלמים עם ישב לא
 ל־ הפריעה לא בורגיבה ואל־חביב הפרסי
פייסל.

 להושיב כוונה כל לו היתד. לא ממילא
לידו. עבד־אל־נאצר את

אלגיריה
א אבל־ עייף רי ב

 היה יכיל לא שעבר, השבוע סוף עד
 בן־בלר, אחמד כי בוודאות, להכריז א־ש

חי.
 כי וסיפרו חזרו השמועות רוב להיפך:

 אנשי על־ידי בחשאי להורג הוצא הוא
בומדיין. הוארי של החדש המישטר

 בן־בלה, מרים קיבלה שבועיים לפני
 חתום מכתב הנשיא־לשעבר, של אחייניתו

 לאמו, להודיע ממנה ביקש הוא דודה. בידי
חג ליום בתחילה שתוכנן הביקור כי

 אותו לקיים שמוטב ״החלטנו נדחה. ר,מולד
 לה בישר הוא כתב. אל־פיטר,״ עיד אחרי
חש ואינו הרבה קורא טוב, מדגיש שהוא

 לא שאיש פרטים מסר אמריקאי, בעתון
 מייד הוכחשו ואשר לאשרם, היה יכול

קומנ כי נאמר, אלג׳יריה. ממשלת על־ידי
 את לחטוף פעמים שלוש ניסה מיצרי דו

 במטוס ולהכריחו ממקום־מעצרו בן־בלה
 ביקשה כאילו גילה, אחר סיפור למצרים.

 קצין־הקומנדו סקורצני, מאוטו מצרים
 בימי מוסוליגי את ושיחרר שחטף הנאצי

 מיבצעו על לחזור השניה, העולם מלחמת
 אף טרח לא איש בן־בלה. את ולשחרר
זה. סיפור להכחיש
 בן־בלה? של המקומיים ידידיו עם ומה

 וחוגי הסטודנטים עם וראשונה, בראש מה,
השמאל?
 כי השבוע, בתחילת היה, נידמה לרגע

 הסתגפן, לנשיא חסד עדיין זוכר זה מחנה
 האלג׳ירי. הסוציאליזם סיסמת את שטבע
 אלג׳יר, במרכז הפגינו סטודנטים אלפי
 העילה שוטרים. על ואיימו שמשות ניפצו

 מארוקאי שליח של ביקורו היתד, להפגנה
 חסן המלך עמדת את להסביר שבא רשמי,

 אולם בן־ברקה. מהדי של חטיפתו בפרשת
 חסן, המלך נגד זעמם את שכילו אחרי
 הוארי נגד צועקים הסטודנטים החלו

בומדיין.
 נעצרו, עשרות בכוח, פוזרה ההפגנה
 בכל אולם ימים. למספר הופסקו והלימודים

 ש־ קרן־אור היתד, הזו, הקודרת התמונה
 ש־ הסטודנטים המישטר: ראשי את ניחמה
 של בשמו קראו לא בומדיין את חירפו

בן־בלה.
הנחש הזרים, העתונאים גם אישרו זאת

 הערכתם בן־בלה. כאוד,די כלל בדרך בים
 יחדלו אלג׳יריר, המוני כי היתד״ הכללית
 בן־בלה, מפרשת להתרגש הזמן במרוצת
 דומה יהיה אלג׳יריה של המודח והנשיא
 מוחמד הגנרל מצרים, של המודח לנשיא

 יותר הרבה צעיר שהוא מכיוון אך נגיב.
 ביתר עליו שישמרו להניח יש המצרי, מן

קפדנות.
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