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 כל בדרן הלכו

 המיצנפת גם אחריהם, (מימין). בשר.
 גרמי כל ניגלה. הבלונדי והשיער הוסרה

זו. הרת״עולם בשעה בהלם הוכו השמיים

*

 חיכה לזה רק ראש. ועד רגל מכף ערומה הנזירההגו הסוו .5
— השמיים את מפלח נוראי ברק במרומים. האל

 למטה.) (תמונה עפר חתיכת רק היא המפוארת מהחתיכה שנותר מה וכל
תשוב.״ עפר ואל אתה, מעפר ״כי שאמר: מי כבר אמר זה כגון ועל

גרמני היתולי עיתון
הסרט בעלילת ממשיך

מצריים
נורמלי צליל

ת מפוני הטירוף בסי
ג׳עם־ לגעוש. המרחב המשיך השבוע גם

 הפיכת־ את עדיין סיים לא נומיירי רי
 שעבר השבוע של האחרונה — שלו הנגד

המש אחרוני בציד עדיין עסוק והיה —
 ועירק תימן כאשר נגדו, בהפיכה תתפים

גי על הודיעו החדשה, לאופנה הצטרפו
אצלן. הפיכה נסיונות לוי

 על־פני זו אחרונה התפתחות נמרחה רק
ל נומיירי חזר וכבר — העיתונים כותרות

 עם הסנסציוני בעימותו האש, מחול מרכז
המהו הרפובליקה כאשר ברית־המועצות,

 הריפובליקה את הזהירה סודאן של ללת
את שתסתום ברית־המועצות, של האחות

ש או — הפה
 מש־ ,הפיכות של הזו המטורפת בקלחת

 למצריים היה והוצאות־להורג, פטי־ראווה
 שנועד הגדול במשפט רק לא פעיל. חלק

פעי בתמיכה גם אלא סאדאת, למתנגדי
 תלוי התנגדות, או — שקטה אם גם לה,

ער במדינה התרחשות בכל — בנסיבות
 היא כזו התרחשות כל כי אחרת. בית

 הכוחות מערך על ישירה השפעה בעלת
בו. העיקרית היא שמצריים — הבין־ערבי

 מפתיע זה היה כך, משום הפתעה.
ב הנעשות ההכנות על לפתע, לשמוע,
 — מפתיע חוקת־יסוד. לקבלת מצריים

 בימי כזו, חוקה לקבל לא קל שכה משום
 וכן בשער הציוני כשהאוייב אלה, חירום
מו זה שצעד משום — מפתיע הלאה.

 פורמלית, לפחות מתכוון, סאדאת כי כיח
בי כאשר שהשמיע ההבטחה את למלא

 זכויות יותר להעניק — הפיכתו את צע
לאזרח.

היש של לאוזנו מפתיע זה היה ביחוד
 של משנים כתוצאה שהתרגל, ראלי,

של המצרי בשלטון לראות מוח, שטיפת
 מה עבדים. של עם ובמצרים רודני, טון
 שלו, בדמוקראטיה עצמו, שהישראלי גם,
כזו. לחוקה עדיין זכה לא

ה קבלת לקראת הכעל. את לגרש
 מישאל: האוכלוסיה בקרב נערך חוקה,

ז בה שייכלל רוצה היית מה
אחי־ התשובה היתה מצריים, נשי בקרב

 עוזר ואני בחוץ, עובדת ״אשתי
הבית.״ בעבודות קצת לה
 להן כואב כמה עד הוכיחה כמעט, דה

לאשה. מלא זכויות שוויון הנושא:
מי כיום יש מצריים נשות מיליון 17ל־

 להם שהובטחה שוויון, של מסויימת דה
 האכילה, עם אך .1956 של הזמנית בחוקה

 מסתפקות אינן הן כיום, התיאבון. בא
היתר: בין תובעות, להן, שיש במה
 הגבר של הבלעדית זכותו ביטול +

להדדי. התענוג הפיכת אשתו, את לגרש
 האזרחיות הזכויות מלוא הענקת •

 גם הוריה בבית המתגוררת רווקה לנערה
 בו כיום, למצב בניגוד וזה, .18 גיל אחרי

 עימות במקרה זכויות, כל כזו לנערה אין
ההורים. עם

 המצריות בין פורמליים. ממזרים
 נמצאת דלעיל, במועט מסתפקות שאינן

ב שוויון אל-עפני. אמינה המהנדסת גם
חבר ובהכרה סוציאליים, בתנאים שכר,
 יש לאמינה לה. מספיקים אינם תית,

 הדיעות: לכל מזעזעת, — נוספת דרישה
תי לכל הכרה תעניק החדשה שהחוקה

 למסגרת מחוץ הנולד לזה גם — נוק
הנישואין.

 ששבר הקש היתר. זו, אחרונה תביעה
 במיש- הגברים. דהיינו — הגמלים גב את

 גברי הגיבו הנשים, מישאל על אל־תגובה
 בצורות הנשים של לתביעותיהם מצריים

תבי אולם לביטול. מהשתעשעות שנעו
 לזעם גרמה אל־עפני, של זו אחרונה עה

 לעכבר כשנותנים שקורה מה ״זה אחיד:
 ״הוא הנשאלים. אחד הגיב גבינה,״ פירור
החבילה.״ כל את רוצה

 בעזרת צנזורה
גנבים מפתח
 — הסיפרותי ושמו — המחתרתי כינויו

 אל- עבד הוא הנכון שמו אבו־סלמה. הוא
 אל-פאחם, באום נולד הוא אל־כרמי. כרים

 — נקארה חנה עם מנעוריו כבר התיידד,
רק״ח. איש החיפני, עורך־הדין :יום

שמא פעיל אבו־סלמה, הגיע לאחרונה,
 בקאהיר, לביקור נמרץ, ופלסטינאי לני

 הביא המצרית, הסופרים אגודת כאורח
 לאור־במצריים, הוצאתם לשם באמתחתו,

 שלו. חדשות יצירות שתי של כתבי־יד
 ,1936 של הערבי המרד על מחזה האחת:

שנר ״המזימה את אבו־סלמה מציג בו
קו הינד. השנייה הערבי״. העם נגד קמה

ערב. שליטי את תוקף הוא בו שירים, בץ
ה היצירות תוכן ספרותית. גניבה

 — היה אם אף סודי. היה לא חדשות
 המצרי השלטון בצמרת מישהו אם ספק
 דיעותיו אופיין. את לנחש היה יכול לא
 ,1948 משנת עוד ידועות אבו־סלמד. של

כמוה מאין חריפה התקפה פירסם שאז

אבו־סלמה סופר
הלילה בחצות פרץ הצנזור

 המולדת את ״שמכרו ערב, מלכי על
 ולאימפריאליזם.״ לציונות הפלסטינאית
 בקאהיר לשהות הספיק לא אבו־סלמה

 בחדרו פריצה בוצעה כאשר שעות, 48
 כת־ השלל: המפואר. אמבסדור שבמלון
 לירות 130ו־ משרדו, מפתחות בי-היד,

מצריות.
ה בעיתונות מודעה פירסם אבו־סלמה

להח האלמונים מהגנבים ביקש מצרית,
הכסף. על להם ויתר כתבי-היד, את לו זיר

 מעטפה. בדואר קיבל יומיים, כעבור
 130 את בתוכה גילה אותה, פתח כאשר

בלבד. שלו הלירות

סוורייוח
ציונות
הערבית בליגה

 ודאגותיה. ארץ כל ובעיותיה, מדינה כל
 יש ומצריים עירק תימן, לסודן, רק לא

 אלה, בימים מסתבר. לסוריה, גם צרות.
 הליגה של ההסברה למרכז סוריה העבירה
 ערב: מדינות לכל דחופה בקשה הערבית
ב בהסתר פשה הציונות שנגע מסתבר

 החלו ערביות ומדינות השמי, המרחב רחבי
 בשמות הרשמיים, במיסמכיהן משתמשות,

עבריים.
 היה מכל יותר לסוריה שחרתה הדוגמה

 שממזרח הרמה לגבי העברי בשם השימוש
 השימוש על להקפיד תבעה סוריה לכינרת.

הסו (הרמה אל־סוריה אל־מורתפעת בשם
שפי גולן, אל־ הציוני בשם ולא — רית)

,שומר׳. הוא הסורים, לדברי רושו,
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