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ה של סיפורה עד צו
 צועניה היא מצרים של האחרונה הגיבורה

 אופרה חוברה אף שמה על וידאד. בשם יפה
שבוע. לפני לראשונה שהוצגה שלמה,

 שמה את שמע אל־בינדארי, גליל המחבר,
ש בדרום, הכפרים תושבי מפי לראשונה

 החוזר הבית ידוע. בלתי עממי שיר שרו
וידאד.״ הוי היפה, לבי אהובת .הוי, היה:

 אשר, קיימת שאומנם וגילה, חקר הוא
 חמאדי נאג בעיירה המתגוררת וידאד, בשם

 טיפור־האה־ סביב המת. אהובה על וחולמת
 בעלת ארוכה׳ עלילה אל־בינדארי רקם בה

ברורה. פוליטית מגמה
 על שהוצג הסיפור הנורא. הנסיך

לצופי־ד,טל וגם — בקאהיר האופרה קרשי
 כצועניד. וידאד את מתאר — בישראל ביזיה

 תאוותו את המעוררת ויפת־קול, יפת־מראה
המקומי. הנסיך של

לראשו מופיע הוא כאשר איום. נסיך זהו
 שהביאו הפרטי, ממטוסו (יורד הבמה על נה

 וזעם. חימר, מלא הוא מקאהיר), לאחוזתו
 היקר שהשור לו, הודיע האחוזה מנהל כי

 לי״ם 3000 של קנס מטיל הוא נעלם. שלו
 שאינו מי כל להלקות מאיים התושבים, על

 בצאתו משלמים. הפלאחים חלקו. את משלם
 קטן. ילד במכוניתו הנסיך דורס הכפר, מן

 הנסיך, מילה. לומר פוחדת השכולה האם
 תרומת־תנחומים לה שולח אבירותו, ברוב

אחת. לירה של
 של שינאתה את מעורר כמובן, זה, כל
 מתנה הנסיך לה שולח כאשר היפה. וידאד

 מסרבת היא שירתה, על לירות, עשר של
 מוקדשים הנוגים ששיריה עוד, מה לקבלה.

 לקציני־משטרה במיכללה הלומד לאהוב״לבה,
הרחוקה. בקאהיר

מת האהוב גם המהפכה. לפני אונס
לב נאלץ הוא ולכן הרקובים, בשליטים מרד
 עם יחד נעצר, הוא חמאדה. לנאג רוח

וידאה
ש כפי דחוסים, (בהם בתי־הסוהר כנגד
עצו אלף 50 המושר, הדו־שיח מן מסתבר

 נשף־ את אל־בינדארי מציג פוליטיים), רים
הנסיך. של כלולותיו
ה וידאד את לאנוס מנסה המנוול הנסיך

 בעז- ,ניצלת היא אבל כלולותיו. בליל יפי״
 הר־ מספר עוד אחרי הנאמן. בן־עיירתה רת

 .1952 של המהפכה פורצת ושירים, פתקות
 לנאג חוזר לימודיו, את מסיים האהוב
 מאושרת. וידאד המשטרה. כמפקד חמאדה
האהוב. את הרג הנסיך יריה: נשמעת לפתע

 נשארת וידאד אבל כך׳ על משלם הוא
 מאז שנותיה וכל התחתנה. לא היא לבדה.
 כשנחמתה אהובה, על עצובים בשירים עברו

במצרים. נסיכים אין ששוב היא הגדולה

ערב דרזם
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 המגוון האוסף את למצוא אפשר בקאהיר
 רשמיים שליחים יש זרים. נציגים של ביותר

תנו המייצגים אנשים גם יש מדינות. של
 שאותו השלטון את להפיל שמטרתן עות׳

פו למשל׳ כך, הרשמיים. השליחים מייצגים
 עמה ויחד עיראקית, שגרירות בקאהיר עלת

הנורדיים. המורדים של מוכרת נציגות גם
הרש האחראית היא בריטניה שגרירות

 נסיכויות־ לבין מצרים בין המגעים לכל מית
 מקאהיר מנע לא הדבר ערב. בדרום החסות

 תנועות־המרי נציגי עם הדוקים קשרים קיום
ה את להפיל רק לא המבקשות השונות,
 נותני־ את גם אלא המקומיים׳ שליטים
הבריטיים. החסות

מש הנציגויות: מספר הצטמצם השבוע
ה של הליגה משרד את סגרה קאהיר טרת
 לסלק היא המוצהרת שמטרתה הערבי, דרום

 סוציאליסטית. מהפיכה ולהנהיג האנגלים את
 ב־ אותה האשימה מצרית ממשלתית הודעה

ה האימפריאליזם עם גלוי ״שיתוף־פעולה
סעודיה.״ ועם בריטי

 שואפת זו ליגה שונה: האמיתית הסיבה
במת הדרום׳ נסיכויות של פדראציה לכינון
 עם קשר ללא אבל — המצרי המישטר כונת
 עבד־אל־נאצר, לתפיסת מנוגד זה דבר תימן.

 תהיה שמרכזה דרום־ערבית, פדראציה הרואה
 להתייצב תוכל ואשר הרפובליקאית, תימן
סעודיה. נגד וגדול יעיל כגוש

ול _ בקאהיר לפעול מעתה תורשה לכן
 של השיחרור חזית רק — ונשק כסף קבל

 תנועות־מרי כמה המאחדת הכבוש, הדרום
עבד־אל-נאצר. כמו בדיוק והחושבת
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