
במרחב
סעודיה

לו אמרו הם מלך!״ ״דחילק
 בהשליכו הנרדף הבדווי צעק ״דחילק!״

האויב, אויבו. אוהל לתוך עצמו את
חרמה, עד הבדווי את לרדוף שנשבע

מו, קם רן ממקו לשלום, האיש את בי
ואוכל. מים• לו להגיש משרתיו על פקד

 סיפור כל כמעט מספר יותר, או פחות כך,
 מחייבת זו• מלה כי ערב. מדבריות יושבי על
 הכנסת־האורחים, במידת לנהוג ערבי כל

יהיו. אשר מבקש־החסות עם יחסיו יהיו
 מלך אל־סעוד, סעוד המלך הפר החודש

 החסות חוק את הערבית, המסורת וסמל ערב
 מאלף למעלה מארצו גירש הוא הקדוש.

מיקלט. בה ביקשו אשר פלסטינאים,
 הפלססינאים וירושלים. יפו יוצאי

 של האגדיים הנפט לשדות בהמונים שנהרו
 במהרה נקלטו האמריקאית־ערבית, החברה

 משכורות הרוויחו הם הכלכלית. במערכת
המערביים. מעבידיהם על התחבבו גדולות,

 כי ביותר. אותם אהבו לא הסעודים אך
ולתר מחיה לרמת רגילים שהיו המלסטינאים,

 הסעודים, של מאלה בהרבה מפותחות בות
בבוז. החדשה מולדתם בני על הביטו

 חניכי פלסטינאים, כמה התפתח. הבוז
וירו־ יפו של המנוסים הפוליטיים התככנים

 החסר, את ניצלו אל־נסים שם של מתחריו
 חושבים ההפיכה קציני כי שמועות הפיצו

מש אינם לבוגדים, אל־נסים שם! מייצרי את
בסבונם. תמשים
 הן מהשמועות׳ נפגעו אל־נסים שם אנשי
 למועצת ת רשמ פנו הם בכבודם. והן בכיסם

 לכל או, מפורטת הכחשה ביקשו ההפיכה,
 ליד צבא קצין לצייר• הרשות את הפחות,
ההפי מועצת נציג נערת־ד,מודעות. פטמה,

 בפוליטיקה, מספיק עסוק הצבא כי ענה כה
המסחר. לקלחת ראשו את להכניס מבלי

 החברה לחץ בלבד. נצחון-כיניים
 אישית, איגרת נשלחה לבסוף גבר.

קו אל־דין, מוחיי זכריה• בחתימת
 אל־ שם סבון כי העיד בה ושר־הפנים, לונל
 הוא וכי וטהור טוב מצרי סבון הנו נסים
הצ הקולונל איחל בסיום, ממנו. מאד נהנה
הריחני. העסק לבעלי לחה

 אך בעתונות• כמודעה מיד פורסם המכתב
 היה הנצחון כי הודיעו אל־נסים שם בעלי

 ״יבוא הכריזו, ״נצחוננו,״ בלבד. נצחון־בינים
 פטמה אחר יחזר אציל צבא כשקצין רק

אל־נסים.״ שם של ריחו בגלל

לבנון
ויול״ה אחמד

עשר לפני וואדאד•• של הוריה כששלחו

העם ונציגי פטמה
הריח בגלל הכל

 יש וכי מפגרת הארץ כי החליטו שלים,
 העשרים. המאה אל קדימה, אותה להצעיד

מחתרת. הקימו הם
 סעוד, המלך סילוק המחתרת: של מטרתה

 הממשלה ראש פייסל, האמיר אחיו המלכת
החי העולם את ומעריץ המכיר רב־המסעות,

 כמה לשכנע הצליחו אף הפלסטינאים צוני.
 מחוז אל־חיסה, באזור התרכזו צבא, קציני
בריאד. השלטון ממרכז מרוחק צפוני
 סעודים שני העניין. על שמע המלך אך

 ואילו במעצר הושמו עשרות להורג, הוצאו
 ״אנשים גורשו. פלסטינאים מאלף למעלה

המ המלך הכריז ערבים,״ אינם שוב אלה
 כאורחים, להתנהג יודעים אינם ״אם מושקף.

ץ . כמארח.״ מלהתנהג אני פטור

מצרים
קצין איו לפטמה

 מצויירות מודעות־ענק הופיע שנים משך
 האביב) (ריח על־נסים שם הסבון את שהיללו

י חו ווך1ל בנמרים. ביותר הטוב כסבון  *י
 המרה* המעלות כל בעלת נשית דמות רה

סבי מרחפים העם של שונים ונציגים ביות,
 לסבון מחמאות חילקו כך בהערצה. בה

 קציני' רק ופועל. פלח שופט, פקיד, שוטר,
הסבונית. היפהפיה בקרבת נראו לא צבא

ת, דחילק, • שה: בערבי . נכנסתי פירו תן לני

 לבית־הספר השבע בת ילדתם את שנים,
ההש כבר היתד, שבלבנון, בחלב המחוזי,

 עד מקובלת, כה לנערות המערבית כלה
 נאלצים המחוז שבזקני הקפדנים אפילו כי

וכש היו־זמנים. של ברטינה להסתפק היו
 לימודיה, את שעברה בשנה וואדאד גמרה
 בין המצטיינות הנערות מעשרת כאחת

 הוריה היו כולה, בלבנון הבוגרים 2000כ־
 נכבדי כיצד לשמוע שמחו ביותר, גאים

 או כמורה הצלחה לבתם מנבאים האזור
אחות.

 וואדאד, זוכה בודאי היתד, כזו להצלחה
 היה אל־עבאדין זיין אחמד אחמד. לולא

 שגר נאה, וקומה בורקות עיניים בעל נער
 פקיד״זוטר רק אמנם היה אחמד בשכנות.
 זו עובדה אולם שבעיירה, קטן במשרד

 השניים בו. להתאהב לוואדאד הפריעה לא
 תאדאד של לימודיה סיום עד לחכות התכוננו

 שמרו ,בינתיים בית. ולהקים להתחתן ואחר
 אחר, סוד שככל אלא בסוד. אהבתם את

 המור־ ,ד,וריד השניים. של סודם גם התגלה
 אותה לשלוח מיהרו וואדאד של עשים

להת לא עליה גזרו בבירות, לבן־דודה
לעולם. אהובה עם ראות

התערבה אז כמעט-שכספירי. סיום

ת • תונו  חנזצונזרת. המצרית בע
י ונאמנות. אהבת •

מחזו כל את וזכרה שבה וואדאד ההשכלה.
 בלימודם הצטיינה שכה שכספיר, של תיו

 לבוא באהובה הפצירה היא ספר. בבית
 הוריה החלטת את לו סיפרה לבירות,
להת אוחו שידלה לבן־דודה, בכח להשיאה

 ארון את הוריקו השניים עימה. יתד אבד
 קצו/ בטחון ליתר בלעו שבבית, הרפואות

שמצאו. הגלולות סוגי מכל
 וטיפולים שטיפות־קיבה של שעות לאחר
 סכנה. מכלל השניים יצאו אחרים, רפואיים

 ד,ניצולה וואדאד, של הוריד, עמדו עתה
 לנהוג לבתם היניחו : הבעייה בפני ממוות,

 הקלאסית, המערבית בספרות שכתוב כפי
 לנוהגיו לחזור בכוח אותה שיכריחו או
הקוראן. של

מחרוזת
ודי מספיק

 לקבוע בהצעה דנים או״ם מוועדות באחת
 המצרי החינוך משרד חדש. עולמי לוח

 במצרים ו הסיבה התנגדותו. על מיד הודיע
 — רשמיים לוחות שלושה כיום נהוגים

למ כך, והגריגוריאני. ד,קופטי המוסלמי,
 היא הגריגוריאני הלוח של 1955 שנת של
 לקופטי. 1671 ושנת למוסלמי 1375 שנת רק

 בלוח משתמשים גם במצרים אחדים יהודים
 המצרים הודיעו לפחות, זה אבל העברי.

ה אותם של פרטי עניין באנחת־הקלה,
יהודים.

פטריוטית סחורה
הפ שבועיים, לפני גלילי, ליל בחשכת

 קבוצה הלבנון משטרת של מארב תיע
 לאחר לישראל. בדרכם בקר, חי מבר של

״הס המבריחים. הסתלקו קצרה, התנגשות
 ״נשארה המשטרה, הודיעה כמובן,״ חורה,

המולדת.״ אדמת על

מצרים ציפור■
 הראשונה הארץ להיות עומדת מצרים

מס שישראל בעוד מכיניות. שתייצר במרחב
 החליטה זרות, מכוניות בהרכבת תפקת

 משלה, מכונית לייצר עתוניה, לדברי מצרים,
 ארצות לכל ותיוצא פניכס• בשם שתיקרא

 ייוצרו חלקיה שכל החדשה, המכונית ערב.
הדוג של המתכונת לפי בנויה תהיה במצרים,

 עומד הייצור החסכניות. האירופיות מות
 מבטיחים והיוזמים הבאה, בשנה להתחיל

בתח שישתתפו מכיניות־מרוץ לבנות אפילו
בינלאומיות. רויות

הוף
ומעשה הלכת

 שר־ ר,ירצה בה השער, בעצם בירושלים,
אס התקדמות על בכנסת יוסף דב הפיתוח

 באולם החשמל נפסק בישראל, החשמל פקת
הכנסת.
בוסר אכלו בנים

 למשה רוטנשטרייך דינה נישאה בירושלים,
 שהתגרשה לאחר חודשים תשעה אבי־שאול

בן־שאול. מגדעון
עבודה חצי

 גזר־ את הכריז שהשופט לאחר בתל־אביב,
מא לשנתיים אותך דן ״אני :לאמור דינו

 לשמוע הספיק לא הנאשם, התעלף סר...״
תנאי.״ על .... :הגזר של האחרון חציו את

במה העולם כל
 המשק מזכירות נדהמה עין־חרוד, בקיבוץ

 עוד לארח עליה כי לה המודיע מיברק לקבל
 בוא עם רק נרגעה כמרים, 30 לילד, באותו

 היתד, שהכוונה התברר כאשר האוטובוס,
להו שבאו הקאמרי התיאטרון שחקני 30ל־

בהצגה. פיע
למודי־נסיוו

 יעץ המקומי שהיומן לאחר גלילי, בקיבוץ
 האחרון היום את לנצל י״ב כתה לתלמידי

כח יתקבלו הילדות, תור את שיסיימו לפני
 רבים חברים מיהרו למשק, בוגרים ברים

 זגוגיות את להדביק דבק נייר דרשו למחסן,
חלונותיהם.

ן שנולדה באגדה, הציפור שם על • תו  מ
עצמה. של האפר
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 108 אלנבי רחוב תל״אכים:
: ה פ י  39 יפו רחוב ח
העיריה בנין :ירושלים

הזיעה ריח מניעת
 יום־יומי שימוש ע״י מובטחת

לגוף ופודרה סבון ב-שופמן׳ס
ס ש ס ס ס ז ז ^ א ז

והמפליא החדיש החומר את המכילים

הזיעה. ריח לסילוק
בע״מ ״עדיף״ תוצרת
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