סיקורת
)המשך מעמוד (10
בך הוא אופייני לבני־מינו — ברח מן
הדת ,אבל לא מן היהדות ; נשאר .רווק,
אבל לא שכח את אמו ,שתחת שיבטה
גדל ; סובל מכל תסביכי גיל הארבעים,
כשהזיקנה והמוות מציצים מעבר לאופק,
הבדידות הופכת מפריבילגיה לעונש ,ושע 

תשב בחיבוק־ידיים ,אם כנופיות אלימות
של עוברים בני חמישה חודשים יבעטו ב־
בטניהן של נשים אמריקאיות.״
מאוחר יותר ,כשמפרשים את הכרזתו
בעד עוברים כעידוד למישלגים ,מציע ניק-
סון ,״להופיע בטלוויזיה ולהראות בדיאגר 
מה מצד אחד ,את השעות שבהן עסקתי
במזימות ,השמצות ,הוצאות־דיבה ושאר
פעולות אנושיות רגילות ,ומצד שני ,את
השעות שבהן עסקתי במישגלים .זה בוודאי
היה משכנע את ■כולם.״ ואם ייכלו כל
הקיצין ,מוכן הנשיא להודות אפילו שהוא
הומוס׳כסואלי ,ובלבד שלא ייחשד כמי
שעלול להזדווג עם אשה.
ניקסון א-לה רות הוא :בלתי מהימן ,מוג 
בל■ ,מתמצא רק בספורט מיקצועני ,ומזכיר
ללא הרף את היותו פרקליט ,העובדה
היחידה שאפשר לזקוף לזכותו .שאיפתו
היחידה :להמשיך להיות נשיא.
להקדיש לכך ספד שלם !תוך חזרות על
אותם רעיונות ,זה קצת יותר ■מדי ,אבל
לכל המתיימרים בארץ לסאטירה נוסח
״אתמול שלשום ,הכל עובר״ ,כדאי ללמוד
מזה משהו .מה שהיתה אומרת על כך גול 
דה ,אחרי כן — על כך אפילו אגניו לא
חלם !

תקליטים
בר) ,של אפדייק(
האלו ,באלו

את פיתרון התשבץ יש לשלוח לת.ד , 136 .תל־אביב ,ולציין על גבי המעטפה:
״תשבץ 1791״ .בין הפותרים יוגרלו פרסי ספרים.
מאוזן (1 :צמח גוי (5 .גיבור יווני
אגדי (9 .משבעת המינים (10 .יהודי שנש 
תמד (12 .גלעין (13 .מוסיף לאמת ומגדילה.
 (16אי צדק ,קיפוח (18 .מונח בכדורגל.
 (19רוחות בוקר (20 .חרב (21 .מנעול
פטנטי (23 .שליט מוסלמי בהודו ,ששמו
הפד לשם נרדף לאילי כספים וכר(25 .
פחדנים רואים אותו כהר (26 .מונרך<28 .
בית הפרה (30 .חגיגה עליזה ופרועה.
 (31גאלאנטיות (32 .אין אותו בלי אש.
 (33כמות רבה (34 .בושתו (35 .מעמידים.
 (37יישוב בימי האבות ,שמלכו היה אבי-
מלך (40 .היה (41 .כל לשון )ר״ת((43 .
פיגול (46 .עיר פלישתית (47 .זכות השמו 
רה באו״ם למעצמות (49 .אי סדר(50 .
מלצר (51 .צפרדע בראשיתה (53 .פרסטי-
דה (54 .צער (55 .פתרון חידה (57 .נרגז.
 (58מוכרת (59 .אדם חסר עדך.
מאונף (1 :מנהיג ציוני (2 .נהר בצרפת.
 (3חיה טורפת (4 .אותו נהגו לערוך ביהו 

חשב?

דים (5 .מטוס (6 .צד מערב (7 .פי החיה.
 (8חבוי ,נעלם מן העין (9 .מין קוץ( 11 .
סרוח ( 12 .עשיית חג (13 .מפלגה( 14 .
לבוש ערב (15 .מידת מרחק (17 .חריוני
יונים (22 .עיירה צרפתית ספרותית ,ששמה
הפו שם נרדף לעשיית מהומה על לא
דבר (24 .ממלא מקומו של אלהים ,בדת
הנוצרית (26 .עושה לבוז (27 .איש עיריית
ירושלים לשעבר ,ששמו הפך לשם נרדף
לתופעה בחיי הציבור בארץ (28 .שר .מש 
קים תנ״כי (29 .כעס (34 .ישוב בצפון הא 
רץ (36 .מקום בסיני ,בו התחולל קרב
ידוע במבצע קדש (38 .דג של מים מתו 
קים (39 .דמות שקספירית (42 .זוחל(43 .
אשת אברם (44 .רבה הראשי של רחובות
שנהרג החודש בתאונה (45 .ישימון(46 .
בעל חטוטרת (48 .דמות ממגילת אסתר.
 (50חשש ,חרדה (52 .מין בושם (54 .תבע.
 (56מנהיג צפון ויאטנמי שנפטר אשתקד.
 (57מילת זירוז.
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זוהי חידה חשבונית .כל ריבוע מסמל סיפרה .לאותן הספרות יש אותם סימנים .בעזרתן
של פעולות חיבור ,חיסור וכפל יש למצוא איזו סיפרה מייצג כל סמל של ריבוע.
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את התשובות יש לשלוח על־גבי גלויות בלבד לת .ד136 .׳ ת״א ,ולציין על־גבי הגלוייה :
״חשבץ 1791״ .הפתרון צריך להכיל את כל התרגיל במספרים .המועד האחרון למשלוח
הפתרון — .5.1.72

שועי־הלילה — מתענוג למיבחן .בקיצור,
איש־רוח שאינו שבע רצון מעצמו ,ולא
מן הסובב אותו.
ומה שמייחד אותו יותר מכל ,היא עצם
העובדה שד,נרי בך הוא דמות דימיונית,
הצצה ישר מהגיגיו של ג׳ון אפדייק,
בספר משונה בשם כך — ספר
)) ( 86011: 7^ 80010הוצאת :וזססעוג?
.(71
אפדייק ,שעסק עד.עתה בהוקעת הבור 
גנות האמריקאית )זוגות( היפנה הפעם את
כל מירצו לבניית יצור זה ,שאולי לא
היה ■ולא נברא ,אבל חי וקיים ,ומזכיר
רבים מאותם החיים מאד בתקופתנו.
אפדייק ,שפירסם את ספרו בצורה של
סיפורים קצרים במשך כחמש שנים בירחון
האמריקאי ניו־יורקר ,הוסיף לקראת הוצאת
הספר עוד כמה פרקים והבהרות להשלמת
הדמות ,והוציא מתחת ידיו ספר שנון
ומהנה ,לפחות לגבי מי שאינו סופר אמ 
ריקאי יהודי בגיל הארבעים.
מה ,למשל ,חושבים על כך שאול באלו
או פילים רות  1זה כבר יכול להוות ספר
שלם נוסף.

הגאון התורן של הפזמונאות הישראלית
בשנה האחרונה היה ללא ספק
עבי ,הבחור שהכין קוקטייל טעים מפיז־
מונים נוסח פיליסיאנו וסילסולים נוסח תי 
מן ,והצליח לשבור שוב ושוב את ■מיצעדי
הפיזמונים בשתי השפות). .אנגלית ועב 
רית(.
עכשיו הוא מנסה להקסים את מעריציו
באריך־נגן )התקליט  (30630חדש .את ה 
תוצאות תשמעו בוודאי בהתמדה רבה
מעל גלי האתר — ועוד יגיע היום שבו
■תתחננו כי התקליט יישרט.
מה שנוגע לאיכות )אם בכלל מותר
לדבר על קטנות שכאלה לרגליו של
אליל( ,הרי הפיזמונים שכתב שרעבי לעצ-

כעוז שר■

■ ■ ■

ריצ׳ארד ניקסון עומד לזכות בפרס ה
פופולריות בין אומני אמריקה ,על הש
תתפותו התכופה בהצלחותיהם המסח 
ריות.
לאחר סרט בשם ״מילהאוז  :קומדיה
לבנה״ )מילהאוז הוא שמו האמצעי של
ניקסון( ו״הכנופיה שלנו״: ,ספר של פי-
ליפ רות ,מתכונן הילארד אלקינס ,בעלה
של קליר בלום ,להעלות סאטירה בשם
״ערב עם ריצ׳ארד ניקסון״ ,שהורכבה
על־ידי הסופר גור וידאל ,מתוך הכרזות
שונות ומנוגדות של ניקסון לכל אורך
הקאריירה הפוליטית שלו.
יש האומרים שההצגה תהיה מצחיקה,
מאד .ובקרוב גם מחזמר  :״מכירתו של
נשיא״ .אכן ,אהוב העם.
8
9
9
ואם כבר ■מדובר בפילים רות :אחרי
שגמר עם מזעקתו של פורטנוי ,לשביעות
רצונם של ■כל המו״לים שלו בעולם ,החליט
לעסוק במועקתיו של ריצ׳ארד ניקסון .ואם
ייתכן שניקסון מעולם לא סבל ממאת,
הרי קריאת ספר זה יכולה להבטיח לו
מרה שחורה .הכנופיה שלנו )זו! ס
הוא
 ,0 3 0 8הוצאת  71מ!101ו( 831
תאור סאטירי אבסורדי בנוסח ארם בוב־
וואלד ,של מנהיג ארצות־הברית ובני לוו 
ייתו.
הספר פותח ,למשל ,בהכרזת הנשיא כי
הוא מתנגד להפלות מלאכותיות ,מאחר
וגם לעובר יש זכויות באמריקה .הוא ■ממ 
שיך בתיאור מסיבודעיתונאים ,בה מודיע
ניקסון כי יש בכוונתו להעניק לעוברים
זכות־הצבעה ,כמישקל־נגד לאותם ט י ־
נוער מרדניים הבורחים ממנו .אבל ,הוא
כבר מזהיר ,שגם עוברים אלו לא יורשו
לנהוג כעולה על רוחם  :״ממשלה זו לא

כועז שרעכי
פיליסיאנו תימני
מו עולים עשרת מונים על ■מה שכתבו
לו ,למשל ,נורית הירש ,או אפילו אחיו,
נחמיה שרעבי.
ומה ■שנוגע לסיגנון ,למי שאינו ■מעריץ
מושבע של שרעבי ,סילסוליו עשויים להי 
שמע מוגזמים במשך שני צידי אדיך־נגן.
אבל לך ותספר זאת לבנות טיפש־עשרה,
ואין ספק שירגמוך באבנים .וכזכור :קול
המון כקול שדי.
לא כדאי להיות בחורים טובים .זאת
ה מסקנה שיכולה להסיק ל הקת סנט״
נ ה ׳ לאחר ביקור חטוף מדי בפרו.
היא הגיעה לשם במטרה לערוך קונ
צרטים ,שכל הכנסותיהם קודש לנפגעי
רעידות־האדמה .תחילה נתקבלו בפר
חים ,במפתח העיר ובברכות חמות .אולם
יום לפני הקונצרט שלהם באיצטדיון בן
 80,000המכ]ומות ,נעצרו לפתע ,נחקרו
ארוכות והועלו למטוס הראשון חזרה
לארצות־הברית ,ללא בגדיהם ובלי כלי־
הנגינה שלהם.
התירוץ הרישמי  :״הופעתם מנוגדת
לטעם הטוב ולכוונות המוסריות של ה 
ממשלה המהפכנית ,והיא מבטאת חדי 
רה אימפריאליסטית לפרו.״

בין הפותרים יוגרלו שלושה פרסי ספרים.
העולח י!זה 1יי17

