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מצרים תל־אביב.
(מאת השקטה המהפכה ארץ •

 ליד הסופרים אגודת הוצאת האזרחי, יהודה
 של תיו רשים׳ ספר — עמודים) 287 דביר,

האו ובוגר ירושלים, יליד הצעיר, הסופר
 שנים באנגליה ששהה העברית, ניברסיטה

 ותושביה ההיא הארץ את להכיר ולמד מספר
בספרו. יפה המשתקפת מעמיקה, היכרות

 שלושת התכנית יוצרי על הנמנה האזרחי,
מ עתה זה חזר ישראל, בקול אחת בסירה

 כעורך נוספת שנה בה ששהה לאחר אנגליה,
הבי.בי.סי. של העברית התכנית

בת באנגליה שנתחוללה השקטה המהפכה
ב המחבר, לדעת מתבטאת, האחרונה קופה
 ש־ מראה, הראשונה יסודיות. תופעות שתי
 בינוני אנגלי לפועל המוקצב הנופש ״זמן

ה העולם מלחמת מאז שמונה פי הוכפל
 אופיה את הקובעת שניה, תופעה ראשונה״.

ה היא באנגליה, המתחוללת המהפכה של
עור הבריטית האימפריה של שכוחה עובדה,

ניכרת. במידה בימינו ער
ה המפורסם, הפייר״סליי של מקומו גם

נע אינו הלאומיות והגאוות היומיומי הומור
 באנגליה, השונים המחוזות בני זה. בספר דר

הפט על נחושה בעקביות שומרים למשל,
 רק לא כן נוהגים שלהם. המקומית ריוטיות
הברי והודלשים■ הסקוטים אף אלא האירים,

 עומק עד להעלב עשויים אנגלים שאינם טים
 את למשל, הכוללת, תמימה, מכתובת נפשם

אנגליה.—סקוטלנד אדינבורג, המילים:
 תל־אביבי, בתושב מעשה מספר האזרחי

 של תגובתו בזו. כתובת עם מכתב ששלח
 חריף מכתב להשיב היתד, הזועם הסקוטי

מ מצרים.—ישראל תל־אביב, הכתובת: לפי
 עוינות המדינות שתי כי המחבר לו שהעיר

 לתעודתו, יגיע לא שהמכתב ויתכן לזו, זו
 — לנו מהי ואנגליה עוינת! ״מדינה נענה:
האויבז״ אינה כלום

וקריא חדש
חידון קסמי

 הוצאת רוזן, שמואל ?(מאת יודע מי •
 של קובץ הוא — עמודים) 240 ת״א, צבר,
 על- ושודרו שחוברו חידונים, ל־ססז קרוב

וד,ממולח. הזריז ישראל קול בדרן ידי
 משד וידיעות שעשועים הברקות, של שסע

 לא בדפוס שהופעתה זו, נאה בעבודה לב
בשידור. סגולות־הבידור את טשטשה

מ גם לקורא רומזת שובבות של קריצה
 בשני שנדפס הספר, של המוזר מבנהו עצם

 לפתרד — צהוב לחידות, — לבן צבעים:
ה ציוריה מעשרות מכן, יותר ועוד נים,

שטרן. פרידל הקריקטוריסטית של נאים
ח־ חסועלים כתנועת תמורות •

 ניומן, מ. הוצאת יגול, יונה (מאת עברית
 שהיה מי של יסודי מחקר — עמודים) 268

 הדור, מפא״י של הערב עתון עורך בשעתו
 של התגברותו הקיבוצית, התנועה משבר על

 עלייתן אידיאולוגית״, הכרעה ״ללא המושב
 האינטליגנציה זה ובכלל הביניים שכבות של

 ״נטישת של מסוכנות נטיות המגלה העובדת,
 של וכשלונו ״נצחונו על וכן !המעמד״

 הענק מפעלי קרי האדמינסטרטיבי״, המשק
 וה־ הצרכנית וד,קואופרציה בונה סולל של

שרותיה.
 בדימדק־ ״המסלגה על הפרק במיוחד מענין

 את קשות ומבקר המתאר הישראלית״, רפיה
הישרא במפלגות האוליגרכיה ״התפתחות

ה לדעת מתבטא, זה עריצים משטר ליות.״
 (של הנהגותיהן אין דברים: בשני מחבר׳

 על־ידי המדיניות לאישור נזקקות המפלגות)
ה הויכוח את מקיימות הן ואין המפלגות,

בקרבן. והמפרה תוסס
 מקיים דמוקרטי גוף העיקר: וזה ״שנית,

המפ בתוך חפשי ודיבות בירור של משטר
 הדימוקרטיה על לשמור אי־אסשר שכן לגה,

 הרחבה של הדרך על שלא המונית במפלגה
ה ותסיסת הדעות חופש של בלתי־סוסקת

ויכוח.״
הישראלית? במציאות זאת מגשימים איך

 הזקוקה כמובן, עצמה, בפני שאלה זו —
נפרד. לספר
תר ברר, שלמה (סאת סופה כיום •

 מערכות, הוצאת שמיר, עם' מאנגלית גם
 איש־מילואים של סיפורו — עמודים) 396

ש האנושי הצד הדגשת תוך סיני, במבצע
 האנשים של חי ותיאור הלחימה, בפעולת
 סרטים הגדולה. המלאכה את שעשו הקטנים,
 שהמחבר יעל, הטייסת על ולבביים מאלפים
 כדי חוך גדולים, פרקים שלושה לד. מקדיש
ה הכבישים תפיסת הקרבות, מהלך תיאור

המיטלה. וכביש ראשיים
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