
במרחב

 לא זה השבוע. ראשון הזדהה מי לנחש מאד קשה יהיה
 מזומנות. לעתים נוסע או קבוע, נוסע או מקרי, נוסע היה
 העובד חיפה תושב מזומנות: מאד לעתים נוסע זה היה

 ויודע, לפחות״ יומיים, ככל ״פעם לביתו נוסע בתל-אכיב,
ומהירה. נוחה נסיעה של טיבה את להעדיף כן, על

 שני לו ויש — שטרן צבי — הראשון המזדהה היה זה נוסע
 הנסיעה (א) :.אגד״ של בישיר לנסיעתו נוספים נימוקים

 היא האוטובוסים תחנת <ב! כמכונית; מאשר זולה יותר
 ואין שטרן, של ביתו ליד חיפה, וכמרכז תל-אכיב כמרכז

׳ מתל־אביב. בשובו לביתו, להגיע כדי שני לאוטובוס לעכור צריף הוא
 המזדהה דיוק: (ליתר השני המזדהה וגם המקרה רצה

 כתל־ השכוע רוב המצוייה חיפה תושבת הייתה השנייה!
 בתל־ גופני חינוך למורי המדרשה תלמידת גור אילנה אביב־
 מאליו מוכן זה לגביה 7 בישיר היא נוסעת ומדוע אביב.
 •1 מהיר יותר זה - .בישיר :כחרוז מסבירה, והיא

 - ישיר .אגד הידוע החרוז של עיבוד אלא זה שאין במוכן
רב. זמן זה גור הגברת יודעת אותו ומהיר״, נוח

2.3.55 תל־אביב,

 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר בקו יום מדי הנוסעים מאלפי אחד אתה,
 לזכות כן גם תוכל ומהירות נוחיות בדייקנות, אגד מקיים אותו לתל־אביב,

 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות הראשון לנוסע הזיהוי. בפרסי
 במזומן. ל״י 15 של פרם יוענק ,8 גליקסון רחוב תל־אביב, הזה, העולם
במזומן. ל״י עשר של בפרס יזכה במזדהים השני

■ 1ומיים״
יים1 1111ם

מצרים
ה ר סג ת ה סגי פ״

 פר, רק באפילה. שרויה היתה סואץ תעלת
 הקלוש. אורם את החוף פנסי שלחו ושם

 לאיטה החליקה פאסטר הצרפתית האוניה
 הבחין לא איש הרוגעים. המים פני על

שהש למחצה, המעורטלות הדמויות בעשרות
החמי במים צללו למעקה, מעבר אל תלשלו

 :הדמויות הסמוכה. הגדה לעבר שחו מים׳
שנר הצרפתי, לגיון־הזרים של טוראים 55

הרחו בויאטנאם השירות סיכויי מפני תעו
 אדמת על חירותם את לבקש החליטו קה׳

מצריים.
 היה במדיניות. היטב התמצאו הבורחים

 אשר המצריים, השלטונות כי להם ברור
 נלחם בהם ותוניס, אלג׳יריה במורדי תמכו

 בזרועות אותם יקבלו רחם, ללא לגיון־הזרים
 את להסתיר הם ניסו לא כן על פתוחות.
 הלכו הרטובים, מדיהם את לבשו זהותם,

איסמעיליה. של במסבאות הצלחתם את לחוג
למח מוקדמת. היתר. השימחה נעלסו. 19

 של רב־החובל הודיע בו ברגע בבוקר, ית
 לובשי- מנוסעיו 55 של העדרם על פאסטר
 להתיע־ הצבאית הכת אנשי נתכנסו המדים,

פרשת :ההתיעצות מסקנות דחוסה. צות
 מצויינת הזדמנות תהיה ההמונית הבריחה

 את מליבם להשכיח הצרפתים, את לפייס
קהיר. רדיו עליהם שהמטיר ההשמצות,

 הצבאית המשטרה כהלכה. נוצלה ההזדמנות
 בערב, בו עוד איסמעיליה את הקיפה המצרית

 למשנהו, ממלון למסבאה, ממסבאה עברה
הו מופתעים, לגיונרים 36 בחכתה העלתה

 השבוע. עוד לצרפת יוסגרו הם כי להם ׳15,י
 בעוד בסכנה הרגישו הנותרים הבורחים 19

 המצרית ההשערה להעלם. הצליחו מועד,
 נעו שהם לוודאי ״קרוב : הימצאם מקום על

 את בה למצוא ■מקווים לוב, מלכות לעבר
במצריים.״ להם ניתן לא אשר המקלט,

אירא!
א1 ה־,רש <צ
 מוחמד האיראני, השאח כינס שעבר בשבוע

קדח להתיעצויות עוזריו את פאחלווי, ריזה
 דרכי על התיעצויות אלו היו לא תניות.
 או הקומוניסטית, מודה מפלגת של דיכויה

 עסקו הן האיראני. הנפט של עתידו על
 שחו־ עיניים בעל מקורזל־שיער, בילד בעיקר

של בנו פאחלווי, פאטריק :רות־יוקדות
 שהגיע השאח, של הבכור אחיו ריזה, עלי

 כאורח חולבסקי, מריה אמו, עם לרומא
האיראנית. הצירות
 צר־ וארוכת־הרגליים, חטובת־הגוף מריה

 עוד ריזה בעלי פגשה פולני, ממוצא פתיה
ה הנסיו המלחמה. לאחר הראשונה בשנה

 מורי־ האי מן עתה זה חזר הצעיר איראני
 פאחלווי, ריזה השאח אביו, עם ישב בו ציום,
 השניים מאיראן. הוגלה שהאחרון לאחר

 אזרחיים, נישואים נישאו בזו, זה התאהבו
 נולד שם פאריס. מפרברי באחד השתקעו

פאטריק. הבכור, בנם
 אהב לא ריזה עלי בריביירה. ווילה

 ״הייתי :לאשתו אומר היה מולדתו, את
ב להשתקע צרפתית, אזרחות לקבל רוצה
 בן בהיותו אולם בריביירה.״ קטנה ווילה

 חובתו את למלא עליו היה מלכים, למשפחת
 ,1950 בשנת הוא, נקרא כאשר :הנסיכית

לטה יצא איראן, בצבא גבוה תפקיד למלא
בפא מה זמן נשארה מרירי, ריטון. ללא ראן
 ילדיה, שני עם בעלה אל הצטרפה אחר ריס,

וכריסטיאן. )8 (עכשו פאטריק
 אשת פני את קיבלו האיראניים השלטונות

 לאשתו נחשבה לא היא :בקרירות הנסיר
 נישאה לא והיא היות ריזה, עלי של החוקית

 באחד שוכנה מריה מוסלמי. מוללה בפני לו
 מחצר־ האפשר ככל הרחק טהראן, מפרברי
 מלאים מסוגרים, היו חייה הסואנת. המלכות
לעתים רק אצלה ביקר בעלה :בדידות

בסחר. רחוקות,
 את שאפפה הדממה, הופרה הימים באחד

 החד צילצולו על־ידי הקטן, הטהראני הבית
 לפניה הדלת. את פתחה מריה פעמון. של

 בהצדעה, אותה שברך איראני, קצין ניצב
 מלכותו, ״הוד ;קצרה הודעה לה מסר
 אחיו, כי לך להודיע מצטער איראן, שאח

בתאונת־מטוס.׳- אמש נהרג ריזה, עלי הנסיך
 האהוב. בעלה מות על התאבלה מריה

 עכשר :אותה שניחם אחד דבר היה אולם
 חיי• אל לחזור מבדידותה, לחרוג היא תוכל

 בניה, שני את לקחה היא הסואנים. החברה
התקיימה הקטנה, הפריסאית הווילה אל חזרה

 עלי לה שהשאיר הזעום הסכום על איכשהו
 תל־ את ולשכוח להתאושש ״נסיתי ריזה.
יותר. מאוחר מריה סיפרה בטהראן,״ אותי

 ואת מריה את שכחה לא טהראן אולם
 השאח, הגיע מספר חודשים לפני בניה.

 כי .למסקנה הבנות, שופע ריזה, מוחמר
 התחיל ביותר, קלושים בן להוליד סיכוייו
ה משפחתו. בני בקרב יורש־עצר לו לחפש
הקטן. פאטריק : ביותר המתאים יורש

 השאח הביע בו ברגע נכנע. השאח
 עצר, כיורש בן־אח־ו את למנות רצונו את

 עם להתקשר בפאריס איראן נציגי מיהרו
את לנו למסור ״עליך חולבסקי: מריה

 יתחנך שם לטהראן, אותו נשלח פאטריק.
 אולם ודת־האיםלאם.״ בית־המלכות ברוח
 ״לא : טענה בנה, את למסור סרבה האם
 ארשה ולא בלעדי, לטהראן לנסוע לו אניח

 בי יכיר לא עוד כל כיורש־עצר למנותו
 תואר לי יעניק החוקית, כבאשת־אחיו השאח

נסיכה.״
 איימו התווכחו, שידלו, האיראניים הנציגים

 הכל אולם משפטית. בתביעה מריה על
 : להיכנע נאלץ השאח היה לבסוף לשווא. היה

שנער המפוארת, קבלת־הפנים לאחר השבוע,
 ברומא, האיראנית בצירות ולבניה למריה כה

 תהפוך חולבסקי מריה כי ברור היה כבר
 וכי — פאחלווי מרים) (או מריה לנסיכה
ליורש־עצר. מון/ סוף יזכה, האיראני השאח

סחרהת
בי מיטוס ח ר מ

 חברות״התעופה מרבית שקבעו לאחר •
 מדינות- בבירות בסיסיהן את הבינלאומיות

 להצטרף גרמנית חברה גם עומדת ערב,
 מקוויה אחדים תעביר המרחבי, למיטוס

דמשק. ביירות, קהיר, דרך
 איטלקית בהצעה מעיינת ירדן ממשלת •

 שישמשו איטליה, מתוצרת מטוסי־קרב לקנות
 הוגשה ההצעה הירדני. לחיל־האוויר גרעין
 על־ידי נסיבה, אנואר הירדני, הבטחון לשר
בעמאן. איטליה ציר

החי
ת רו חו א ס בו ״
 כי קדישא חברה אנשי נוכחו בטבריה,
 הולכים בבית־הקברות הפנויים המקומות

 והלאה מעתה יסרבו כי הודיעו ומתמעטים,
 יהודים רק יקברו ישראליים, אזרחים לקבור

 בארץ המנוחה אל לבוא שירצו אמריקאיים,
הקודש.

ד. איש הד־ או גרוויניס! ל
 העובדים הפיסיקאים פנו צרפת, בפאריס,

 הממשלה, אל לחקר־האנרגיה־האטומית במכון
 הדוד ל״אוהל המכון שם את לשנות ביקשו

אטום.״

ם הי לו 1 אדירים א
 לתחנת־המש־ רביב אלישע נכנס בחיפה,

 האף,״ את לי שבר ״אלוהים :התלונן טרה,
 אליהו לסבל התכוון כי יותר מאוחר גילה

 קומתו בגלל ״אלוהים״ בשם שכונה צברי,
הגבוהה.

ל ״ ד ה טל !הי
 אדולף נעלם המערבית, גרמניה בבון,

המ במשרד־הדואר עבודתו ממקום היטלר
 לאשתו במכתב יותר מאוחר הודיע קומי,

 משרה קיבל המזרחית, בגרמניה נמצא הוא כי
בברלין. הקומוניסטית המפלגה במזכירות

ה. ח לי ת ס עו ה) ט מ קו ב
 מיטה ודקים אחמד שכר מצריים, בקהיר,

 בכיסי לחטט הלילה בחצות קם בבי־ת־מלון
 ניסה מהם, אחד על־ידי נתפס לחדר, שכניו

 במאוחר גילה החלון, דרך י,פץ להימלט,
 הועבר השלישית, בקומה נמצא החדר כי

 כי טען שבורות, רגליו כששתי לבית־החולים
סיגריה. להדלקת גפרורים בכיס ביקש

ב ד חו בו כ ה
 בטענה מבעלה גט אשר, דרשה בתל־אביב

 פוקר, במשחק לירות 50 לה הפסיד שהוא
י הכסף. את לד. לשלם מסרב

908 העולם־הזה


