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בישראל? ביותר
סילון

 נמכרו שעבר בחודש
סילון סיגריות מיליון 35

 לכך? הסיבה מהי
 העממי? מחירה
 עיקרי. לא אך חשוב נימוק

 שלה? הפרסומת
בכך. די אין

 הכפולה? האמריקאית אריזתה
בלבד. זו לא
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שלי כתמורה מקבל שהמעשן
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הפריהיסטוריה אל מסע
שמואל מאת (סיפור והחץ. הגרזן

 עמודים). 273 פועלים, ספריית הוצאת ס, בוש
 שהמציא ופצצת־המימן, פצצת־האסום הם

 לעצמו למצוא כדי הפרי־היסטורי הגבר
ה נשות את ולגזול חייו על להגן טרף,
 בחייו טייס בושם, שמואל של ספרו זולת.

 והמבקרת הסופרת של ובעלה האזרחיים
 מכל יותר הינו, בושם, הדה הספרותית

העבר. אל תגליות מסע אחר, דבר
 המספרים ימינו, של המדענים מיטב כמו

 גם כתוב בינכוכביים, וקרבות חלליות על
 מגולל אחת, בנשימה בושם של ספרו

 הקורא את מציף מרתקת, מדענית עלילה
 תמונה הנותנים עובדתיים, בפרטי־פרטים

עש לפני שהתרחש מה על מדוייקת כמעט
שנים. אלף ועשרים רת

 איש־קרח בו־לא, הוא בושם של גבורו
 לשבט אחיו על־ידי שנעזב אגדי, כמעט
 הקרח מפני דרומה לברוח סרובו בגלל

 זד, אחר בזה כמעט המגלה בו־לא, הקרב.
ש מה חינו והחץ, גרזן־הקרב האש, את

 ולנוצרים ישראל לשבטי שימשו וישו משה
 קיומו על מתמדת מלחמה תוך הקדמוניים.

 המניפסט את בו־לא מתודה בני־שבטו, וקיום
 וביעודה בעתיד האמונה האנושי: הגזע של
האנושות. של

רפת 3וב3 על חיים
ב. א. מאת (רומן ההרים מן רוח
נוי ישראל בציבית מכתב־יד תרגם קראוס,

 יום סוחפת עמודים) 239 הדר, הוצאת מן,
 חברי את לעין, נראית סיבה כל ללא אחד,

 של לפילוגו גורמת בשרון, הוותיק הקיבוץ
 להם גורמת דומה בלתי־נודעת רוח הקיבוץ.

 הפילוג ואחרי לפני חסרי־פשר חיים לחיות
הגורלי.

ה הרומן של יוצרו קראום, ב. א. כי
 אמנם חי הישראלי, הקיבוץ אודות מספר
 היום עד יודע אינו כזה, בקיבוץ שנים שבע

 קודם שרומן קראום, חבריו. את מריץ מה
 לא לתהילה זכה אלוהים, ללא אדמה שלו,

עו שנה, 39 לפני נולד שם בפראג, מועטת
הישר לקורא אולם חיים, באנשים אולי סק
 כוכב על חיים הם כי משום־מה דומה אלי
אחר. לכת

הרגי□
דמל־וגים מטמטיקה

כריס־ אגתה מאת (רומן־מסתורין אליבי
 176 דשא, הוצאת שורק, אליהו תרגם טי,

 ברצח החשד את מטיל מדי טוב עמודים)
 מספרי באחד בריטי, כפרי אציל על אשתו

 המטמטיקאית של ביותר הטובים המסתורין
 כריטטי. אגתה הבריטי האריכאומג ואשת
 הדפים בשבעת ממש מוביל, כזד, אליבי

 הבלגי הבלש את הספר, של האחרונים
 פוארו, הרקולו השפם, וענק הקומה נמוך

האמתיים. האשמים שני אל
 במלון־נופש האנגלית, בתעלה קטן אי על

 מת־ ,העליונים המעמדות לבני רק המיועד
צ בריטי זוג אמריקאי, זוג יחד: וועדים

ה בעלה יפהפיה, בריטית שחקנית עיר,
 בדימום, אנגלי מיור החורגת, ובתה אציל
 תקופה שבילה כומר מפוקפק, עסקים איש

מז אתלטית לחולי־רוח, בבית־חולים ארוכה
 ופוארו מזג וקרירת מצליחה אופנאית דקנת׳
 היפהפיה שהשחקנית לאחר יומיים עצמו.
אה קשר על בברור מצביעה לאי, מגיעה

 לירח אשתו עם שבא הצעיר, הגבר עם בים
 החוף, על מוטלת נמצאת היא שני, דבש

 מגלים הזקנה והאתלטית מאהבה חנוקה.
 מוכיחה הרופא בדיקת יחד. שניהם אותה

 ידיים זוג על־ידי בחניקה, נרצחה האשד, כי
ספורטיבית. אשד, או צעיר גבר של חזקות,

חקירה״״מייגעת, לאחר כדמיון. רצח
 הבעל על זה, אחר בזד, החשד, נופל בה

 קרירת־ והאופנאית החורגת, הבת המרומה,
במ מתגלה הנרצחת לבעל שאהבתה הרוח,
 על ידו את לשים פוארו מצליח אוחר,

 לפני זו וגם האמיתיים. האשמים שני
 של למוחו יותר הראויה שתחבולת־רצח,

 רוצח של מלתחבולתו דמיון בעל סופר
ומשתאה. נפתע הקורא את מותירה גאוני,

 במקור: (או אליבי שלפני כריסטי, אגתה
 רבי־מכר 50מ־ למעלה כתבה החוף) על גופה

 היא טובה. סופרת־מתח רק אינה כאלה,
 דרכים באלפי טפוריה גבורי את מאפיינת

מס עצמו, לרצח נגשת שהיא לפני ואחת
 טובה מטמטיקאית כחידה פתרונו את בכת

לפתרון. וקשה

כדורגל
הגוררית חינה3ה

ה שנעיד הכדורגל משחק על
 על תל־אכיב מכבי גברה בו בכת,

 שייע מספר 1:5 כתוצאה יפו מבכי
גלזר:
 במדינה חולה להיות לאדם כבר אסור
 הרגל עם עסק שבועיים רק לי היה הזאת.

ל יכולתי ולא שלי
 במשחקים השתתף

הנבחרת, ובאימוני
ה התחילו וכבר

ה לפני עד צרות.
 מכבי נגד משחק

בכ ידעתי לא יפו
בבחינה. שאני לל

שה לי נודע אבל
 הוא הזר, משחק
 אז בשבילי. בחינה

הלילה. כל שיעורים עשיתי זאת כששמעתי
 בזמן לי. נודע שזה איך תשמעו עכשיו

עש כמד, מאנדי ניסה בכושר, הייתי שלא
 לא אבל הנבחרת. בסגל קיצונים רות

 הגיע אחד שיום עד בסגל. לא שאני ידעתי
 של השחקנים 13 ובו מכתב למועדון

 מתניה ושאול אני האלה 13ד,־ ובין הסגל.
נוספים שחקנים חמישה על בכלל. היינו לא

 בא ובשבת ביניהם. הייתי ואני בספק היה
בחינה. לי לעשות למשחק מאנדי
 מגמר עבר זמן כמה בחינה?! צריך אני

 אבל משחק?! שאני איך יודעים לא הגביע?!
 המאמצים כל את ועשיתי מבחן, זה מבחן

 והחברה בכושר. שאני ולהוכיח להצליח
למו מכתב הגיע המשחק שאחרי מספרים

 היא כי ההתאחדות מודיעה שבו עדון
 יהין. נגד שיתמודד לסגל אותי לצרף שמחה

 אפשר פה. הולך מה מבין לא אני בחיי
 ובשנה שנה 18 בן עכשיו שאני לחשוב
 לסגל. אותי צרפו ועכשיו 16 בן הייתי שעברה

פה. הולך מה שתדעו כדאי דבר אין אבל
 נגד במשחק אז חמישיה. :טראחח

 עוד אני מה להוכיח רציתי יפו מכבי
 בא כשאני תמיד ומענין לעשות. יכול

חמישיה. טראחח! למשחק,
 שקול. יותר או פחות היה הראשון החצי
 משחקים לשחק תל־אביב מכבי של המחלה
 גם התחילה חלשות קבוצות נגד חלשים
 הספקתי כאשר ד,טיפתה את עשיתי הפעם.
 בזמן אבל מימין. לוי מרפי כדור לקבל

 בכדורים. כך כל אמון לי אין האחרון
 רוצים. שהם מה עושים והם בועט אתה

 המגן את גם עברתי בטוח. שבטוח מה אז
 לשער. הכדור עם ונכנסתי השוער את וגם

שלו. המקום את שידע
ה את היפואים לקחו הזר, הגול אחרי

הצ והם זמן הרבה עבר לא לידיים. יזמה
 השוער של שגיאה בגלל להשוות ליחו

 טראגי בלתי־נעים, מצב היה זה שלנו.
 הפסד של נקודה שכל ידענו שאומרים. כמו

 בטבלה. מכובד לא במקום אותנו תשים
 התעודדו מרץ, היפואים קיבלו אז דוקא אבל

 עלו במשחקם. עצמם על לעלות והתחילו
 רפי עצמם. את שדרסו עד ועלו עצמם על
.1:2ב־ נגמרה והמחצית שער הבקיע לוי

נתנו השניה במחצית וסיום. פתיחה

 שחקנו שלנו. היפים המשחקים אחד את
 ובן־ הטובים בזמנים כמו צירופים משחק
 זה אחרי השלישי. השער את הבקיע הרוש

 יפו של ההגנה חמאה. כמו הלך המשחק
שרצי מה בהם עשינו משקלה, משווי יצאה

רביעי. שער הכניס לוי ורפי נו,
 נזכרתי אבל המשחק. יגמר שבזה חשבנו

 כשהייתי לי אומר היה שלי שאבא במה
 גמור. לו אומרים במצוד, המתחיל קטן: ילד
 דקות חמש וגמרתי. במצוד, התחלתי אז

 אני וכך מפלשל. מסירה קיבלתי הסוף לפני
המשחק. את סגרתי ואני פתחתי

 למקום הששי מהמקום קפצנו הזה במשחק
 יותר שמשמח מה אבל בטבלה. השלישי
 לסגל. וצורפתי הקשה הבחינה את שעברתי

 אחד, אף שם אכיר שלא מפחד אני עכשיו
 אני שם. יש חדשים פרצופים הרבה כך כל

 יכירו גם הם יון נגד המשחק שעד מקוד,
 עתר, זה שצורף החדש הנבחרת כדורגלן את

 מקוד, אני מזה חוץ שייע. את — לסגל
 לקהל בכבוד. הפסדים עם פעם נגמור שגם
 על וביחוד נצחון, לראות פעם מגיע שלנו
 לא עוד קטן ילד שהייתי שמזמן יוזן,

אותם. ניצחנו

האחרון המוה־קד
 שבקרית־האוניבר־ בכיכר־וייצמן בירושלים

מכנסיים־ לבושי גברים 185 עמדו סיסה,

 התעניינו לא הם ברגליהם. טיפלו קצרים,
 בחורף, שהלבינו הרגליים של החיוור בצבע

 על־ המסורתי למירוץ אותם להכין העדיפו
מגנם. פרופסור של שמו

 דמתה ההתחלה מצמצמים. לא אפם
 יום־ר,עצמאות. מצעד לפני צבאי לזינוק

 את לעצמו כבש רסקין הלל דיקן־הספורט
 על פקד הזינוק, בנקודת שהוצב הרמקול

האפשר. ככל הרחק להסתלק המשתתפים כל
 הלל אמר אותם,״ לראות רוצה לא ״אני
 את מעביר פתוח, הרמקול כי הבחין כשלא
 רק יתייצבו ״כעת הנוכחים. לכל דבריו

 אנשים כולל — השאר למירוץ. נערים 138
להתרחק.״ מתבקשים — מכובדים
 כמעט נמצאו לא הלל, של הרע למזלו

 ש־ הפרופסורים כל בשטח. חשובים אנשים
 בצד. לעמוד מיהרו במירוץ, לחזות הזדמנו

 השמיעו מרחוק, המירוצים בכל חזו הם
מקצועיות. הערות

 שהשתתף בחברו האיץ הצופים כשאחד
 צמצם — שכמותך ״אפם לו: צעק בתחרות,

 אחד לפעולה נכנם מיריבך,״ המרחק את
 הנד חוקי לפי כי לו הסביר הפרופסורים,

לצמצם. אי־אפשר אפס המספר את טמטיקה
הפרו אולם עוד. רוצה הפרופסור

 במי־ חלק נטלו לא בכך, הסתפקו פסורים
 שאורגן מטרים, 1000 למרחק המיוחד רוץ

 בו שהשתתפו היחידים לקשישים. במיוחד
 משופם, צה״ל קצין ),36( שלמה ניסן היה

הקשי בתחרות להשתתף זכותו את שניצל
 (לחינוך) ופרופסור בגביע, לזכות . שים
הקצין. אחרי שניות 23 שהגיע בנטוזיץ, יוסף

 דו־תחמוצת את שנשף בנטוויץ, התנחם
 בז והולך, גובר בקצב מריאותיו הפחמן

עוס שאינם והסטודנטים הפרופסורים לכל
 זה לקילומטר ריצה ״אה, בספורט: קים

 לחמשה מאורגנת היתד, ההתחרות לו קשה.
קל.״ יותר הרבה לי היה קילומטר

האוניברסיטה במרוץ מזנק (מימין) בנטוויץ פרופיסוד
מחמישה קשה אחד קילומטר

1170 חזה העולם


