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שמעון של רצונו
 המשטר — עלה שמעון ירד, ״אל־חורי

שהת כל את מסכם זה משפט עומד.״ בעינו
 מאז האחרונים השבועיים משך בלבנון רחש

 המדינה מנשיאות אל־חורי בישארא התפטר
 בני שניהם שמעון. כמיל נבחר ובמקומו

המש על נמנים שניהם המרוניטית, העדה
 שייכים שניהם בארץ, ביותר הגדולות פחות

ה מדינאים־בעלי־אחוזות של מעמד לאותו
היווסדה• מאז בלבנון שולט

 :קטן הוא השניים בין העיקרי ההבדל
 — הבטיח ),52( צעיר יותר שמעון כמיל

בשחי ללחום — פומביות באסיפות לפחות
 שאר עם קיצוני יחסים בהידוק תומך תות,

 כמו קטנה מדינה כי יודע הוא ערב. ארצות
 מבודדת. כיחידה לחיות יכולה אינה הלבנון

 ; במרחב ישראל כמצב מצבה רבות מבחינות
 הלבנון של השתלבותה כישראל, שלא אולם

ור בלבד. ברצונה תלויה המרחב במסגרת
 אם — לממש שמעון כמיל אומר זה צון

 לשלטון אותו שהעלו הגדולות• המשפחות
לפעול. לו תתנה

איראן
ת ונסע רק תעניו

 ג׳ונם (״פיט״) וייליאם בילה חודשיים משך
 תענוגות מסע היה טען, הוא בקורו, באיראן.

 עיתון או איראני שעיתון פעם כל לא. ותו
 ניחוש או סנסציונית ידיעה מפרסם היה חוץ
 ג׳ונס של תוכניותיו על רעשני פחות לא

 היה האיראנית, הנפט תעשיית הפעלת בדבר
 בעיר ביקורו גם הכחשה. לפרסם ממהר ג׳ונס
 לדרום נסיעה אלא היתד, לא עבדאן הנפט
ארכיאולוגית״. מבחינה ״המעניין הארץ

הנ עם שוחח מה על ג׳ונם נשאל כאשר
 צאתו טרם על־ידו כשנתקבל מרומן שיא

 : ביותר מופתע ג׳ונם פיט נראה לאיראן,
 שנינו הרי אישיים. על,עניינים רק ״שוחחנו

מיסורי.״ מדינת ילידי
 (״פיט״) וויליאם כי לו. האמין לא איש אך
 נפט לעניני הנוגע בכל עשיר עבר בעל ג׳ונס

 בתסבוכות מסובכים כשהעניינים ובעיקר -י
בע חייו את החל הוא חמורות. בינלאומיות

 למכירת קטנה חברה של נמוך כפקיד סקים
 ממגהליה אחד הוא עתה סרבים, סיטים נפט,

 בין תשיעית שהפכה החברה, של הראשיים
 משכורתו ארצות־הברית. של הנפט חברות

דולר. 150.000 :ג׳ונם של השנתית
ב ג׳ונם ביצע הראשון הגדול עסקו את

 את זו ארץ הלאימה 1935 בשנת מקסיקו.
 לחברה שייכת שהיתר, שלה, הנפט תעשיית

 החברה אויל• סטנדרד האדירה האמריקאית
למקסי לעזור שינסה מי כל על חרם הטילה

 אך הנפט. בשיווק או התעשייה בהפעלת קו
ה החברה מאיומי ביותר התרשם לא ג׳ונם

קיבל מקסיקו, לממשלת פנה הוא : גדולה

 ולשווק להפיק המפעלים, את ליעל עצמו על
התוצרת. את

 מאשר נפט שלוש פי מקסיקו מפיקה עתה
הע במיפעלי עיקרי שותף ההלאמה. לפני

פר האמריקאית. סרביס סיטיס חברת : נק
 איראן, בעיתוני פעם לא פורסמו אלה טים

 תפקיד אותו ימלא ג׳ונס כי ניבאו שכולם
 או מוסאדק של בביתו ביקר ואם בארצם.
 הלאומית, האיראנית הנפט חברת במשרדי

 הסכמים על סיפורים מתפרסמים מיד היו
לכת. מרחיקי

 לעב־ שלחה ג׳ונס של חברתו כי הידיעה
מהנ שמונה עם יחד חילוף וחלקי ציוד דאן

 :רשמי (אומדן הרב הנזק את לתקן דסים
 עבדאן למיפעלי שנגרם דולר) מיליון 30

 עומדים הנפט שמפעלי נדמה כי עד נופחה
 רק אחדים. שבועות תוך פעולתם את לחדש

העי אך הכל. את להכחיש המשיך שג׳ונס

הבינ והמדיניות הנפט ואנשי — תונאים
ה כי זכרו הם השתכנעו. לא — לאומיים

 מקסיקו פרשת בכל ביותר המעניינת תופעה
 שהתנהל הארוכות השנים כל שמשך היתד,

 וג׳ונס מקסיקו ממשלת בין ומתן המשא
 במקסיקו ביקוריו כי תוקף בכל זה הכחיש

בלבד. תענוגות מסע מאשר אחר דבר היו

מצרים
היסהפיה הרבבות מלכת

 של גורלו כי ההנחה מקובלת כלל בדרך
הקצינים החליטו בו אשר ביום נחרץ פארוק

השל מן להדיחו יש כי המצריים הצעירים
 סוברים רבים מצרים עיתונים אולם טון.

 ביום באה פארוק של הסוף התחלת :אחרת
 פרידה, המלכה הראשונה, אשתו כי הודיע בו

 כל לא שזה ייתכן גט. ממנו, וקיבלה ביקשה,
מוסי המעשית, המדיניות מבחינת נכון כך

 זה כי ספק כל אין אך העיתונים, אותם פים
 ויחסו ברחוב הפשוט האיש מבחינת נכון

המודח. למלך היומיומי
חשו שבועונים ששה הופיעו זה אחר בזה

 למלכה מוקדש שלהם השער כשעמוד בים
 *. זולפיקאר סאפינאז עתה ששמה לשעבר,

 חייה על וצילומים מאמרים פירסמו בפנים
 העם״, ״אהובת והחיננית, הצעירה האשד, של

 להוציאו בידה עלה כשלא בעלה את שעזבה
בה. ללכת שבחר והרקבון השחיתות מדרך

 למעשה, היתד״ ״היא :אל־מוסאוור כתב
הת שהצבא השינויים את שתבעה הראשונה

 אותם הדחת את ביקשה היא לתבוע. עתד
 שנים כמה כעבור דרשו שהקצינים האנשים

 על להשפיע ניסתה המלך, מחצר יסולקו כי
 ההקלות אותן את לעם לתת הפושע המלך

 עזבה הצליחה, משלא עתה. מבצע שהצבא
 השבועון, המשיך ״הקצינים,״ הארמון. את

המ את לשכנע הצליחו משלא אחרת• ״נהגו
 המלך זה היה — דרישותיהם את לקבל לך

במלכה לראות יש לכן הארמון.״ את שעזב

 על־יזי לה ניתן פרידה, הראשון, שסה •
 שאין ״זו ופירושו נישואיהם, ביום פארוק
לה*. דומה

המשחררת. ההפיכה סמל המודחת
תי!" את לי ״תנו ־ הש רק לא «!
 לסאפינאז עמודיהם את הקדישו בועונים

 פירסמו היומיים העיתונים (גברת). האנם
 שנאסר הרבים הפרטים את חייה׳ קורות את

 של המלוכה שנות משך לפרסמם עליהם
 שמה,״ את להזכיר אף לנו אסור ״היה פארוק.

 שמה על שנקראו וכיכרות רחובות גילו. הם
 סביבה הטיל המלך חושים. שמות קיבלו
 ;לחייה חשש אף והיה מרגלים של רשת
 את החרים בשנייה, להנשא עליה אסר הוא
 היותה בעת על־שמה שנרשם הרכוש רוב

 שפארוק ביותר האכזרית המכה אך מלכה.
 להשאיר סירובו היה הקודמת לאשתו הנחית

לגלות. בצאתו בנותיהם שלוש את לה
 להרשות פארוק נהג פירודם שנות משך
 לשבוע. אחת אמן את לבקר הבנות לשלוש
 עתה מספרת להמשך,״ יכול לא שזה ״ידעתי

 אסון יקרה כי לי אמר ״משהוא סאפינאז.
 בנותי.״ את לקח הוא קרה. זה והנה גדול.

היק ״בנותי : הוסיפה היא בבכי ובמררה
״.בנותי את לי תנו ! רות !

 עורר אוהד, לפרסום כמובן, זכה, הדבר
 שלקח השפל המלך על נוספים קיטרוגים

בגולה. ניוון לחיי עדינות בנות שלוש עמו
 והערמת אחד מצד גידופים של זו קיצוניות

 תופעה אינה הלבבות״ ״מלכת על תשבחות
 בנוייה כולה אשר המצרית, החברה מקרית.
הא משפחת הערצת וחדורה דרגות דרגות
 החדש המצב עם עדיין השלימה לא צולה׳

והביים. חסר־הבאשאים
 הבלטות היפה, הקודמת למלכה התשבחות

 עשויות אופייה, של והטהור האציל הצד
הג המשפחות בני כל לא כי בעם להחדיר

 בני מקווים זו, בצורה נבלים. הם דולות
 הטוב מהרצון במעט יזכו המשפחות, אותן

זולפיקאר. האנם סאפינאז לכוון השופע
טרבוש נ. סומכרירו

 שלווה באהדה שקיבלו הטרבושים, תעשייני
 סוערים נגיב הגנרל של הגדולה ההפיכה את

 שנייה, הפיכה של האפשרות בפני וגועשים
 על- שהוגשה בהצעה המדובר בהרבה. קטנה

 את להחליף ידועים ציבור אנשי כמה ידי
 מן כובע־קש בסומברירו, הלאומי הטרבוש

 דרום ארצות ושאר במכסיקו המקובל הסוג
אמריקה.

 מהטר־ יותר הסומברירו מתאים לדבריהם
 חומר עשוי מצרים, של הלוהט לאקלים בוש

 מצל הראש, של מסויים איוורור המאפשר
 להתנגדותם חובשו. פני על הרחבים בשוליו

 רקע כל עדיץ אין הטרבושים תעשייני של
 שההפיכה טוענים פשוט הם — אידיאולוגי

 של פרנסתם מקור את לחסל עלולה הזאת
 בייצור עתה העוסקים מצריים פועלים אלפי
האדמדם. הראש כיסוי

 פועלי בין פותחה טרם הפועלים ואחוות
ה כי בחשבון שיקחו כזאת במידה מצרים

 ייהנו הסמזברירו ביצור העוסקים פועלים
מיוחד. משפע הטרבוש החלפת עקב

והבטה הסבר הבד. פתרון
״םוד — 2 השוגה״; ״ה?ב — 1 :סרטים

 ״שטן — 4 הדור״; נ? רץ ״הוא — 3 ;“מדיני
בנ׳יפ״. ״ארבעה — 5 הבשרים״;
 ״רחובות — 2 ציצרו״: ״מבצע — 1 :ספרים

 ״פנקס — 4 הגנוזות״; ״המני?ות — 3 הנהר״;
פתוח".

 ״שש — 2 ואנשים״; עכברים 5״ע — 1 :מחזות
 והכושי״; הגערה — 3 מחבר״; מחפשות נפשות

ישראל". ״בתיאבון — 5 המרובע״; ״המענל — 4
>35 תשבץ

המלא) העברי הכתיב מתכונת לפי (ערוך
תן א  1 הקהל דעת ועל ה... דעת על )1 :מ

הט פולין יהודי של והשואה המרד משורר )4
 רואה הפרימיטיבי האדם )10 ;היטלר בידי בוחים
 הנחלים כל )11 ! אנוש לרגשות כמרכז אותו

 תרו )14 !שכן כל ... )13 ; הים ... הולכים
 ז ה... אלא עיקר המעשה לא )15 ;עשב אחרי

 )20 ן ... עד אותו טחן )19 ;יפני מטבע )17
 ברבים הגגות את מכסים )22 ;השכלה בעל

 ו ו... שוד )26 !הספר חלק )25 ;מכפרינו
 1 מפשע ... )32 !ישראלית עיר )30 ; יראה )27
 קליפת )36 ;להטים עושה )34 ;בקרבו )33

 1 לו מזדקקים והמוסלמים היהודים )37; הענבים
 ;לאוזן מפר, )41 ;ועוד יתר חובב, גם כונה )39
 שאזרחים גדולה שיכון חברת )44 ;בבד ... )42

 את מחפש ... )46 ;תקותם את בד, תלו רבים
אבי )50 !העומר בספירת תאריך )48 ;המחר
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 ״הזמנה בעל קומפוזיטור )53 ;יען )51 ; אבנר
 1 שבעדר קטנה )57 ; המלך כ... )55 ; למחול״

 אמן מתרגם )59 ;ביתא האלפא מאותיות )58
 שלום־עליכם תרגום של הקשה במשימה שעמד

 מיחסים הטפלות האמונות בעלי )60 לעברית;
רב. כח זה לדבר

!אורחים ... במדבר יתנני מי )1 : מאונך
;שבת לערב שבת מערב חרובים ב... מסתפק )2
; כהרים הרים ... רואה )5 ; לתאורה משמש )3
 את משאהב יותר אהבו עבדאללה המלך )6

;מועצה )8 ;משתולל מרע ו... )7 ;טלאל
 והמציץ בבוכס בעיקר הנהוג ספורטאי מונח )9

 בכל ... )15 ;ישן )12 ; היריב של מחלט חיסול
 גדולה; בכמות )16 ; התלמוד מעקרונות — פטור

 ממצבי אחד )21 ;ידועה מיתולוגית בתולה )18
 ;הפר דבר )24 ; שונא )23; המים של הצבירה

 ;אחי ... לי יש )28 ;דאשתקד כ... מענין )26
 תיקו תוצאת אצלו להשיג הצליח אורן ד״ר )29

 )32 ;ו... מוכן )31 ;השח־מת באולימפיידת
וב ללבושיך אדום מדוע )35 ;התער״ ... ״על
— לב ... )37 ;(ישעיהו) ב... כדורך גדיך
 ;מפא״י מנהיגי שבין המוכשרים אחד )38 ; פחד

 מאין ... )43 ;לרגליים כלא )41 ;שלילי )40
 חוקי )46 ; מתחרה )45 ; הולך אתה ולאן באת

 ; שפירא הפנים שר עם הסתכסך )47 ;ו... משטר
 מלה )54 ;קיים )52 ;שנותיו במיטב אדם )49

 מלה לעולם אומר אינו תאווה בעל )56 ; מגבילה
בקר. בן ... )58 ; זאת

פאיקה הנסיבה הצעירה, ובתה פרידה המלכה-לשעכר
לת״ דומה שאין ״זו או פרידה או זולפיקאר סאפינאז
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