
ארצות־הברית
והחש החמוד

 אחד יום חמור. היה בורידאן בשם לאיכר
 הוא קש. צרימות שתי בין החמור נזדמן

 לאכול צרימה איזו להחליט היה יכול לא
 נאמר לפחות, כך, מיצב. מת ולכן קודם,

צתיק. צרפתי בסיפור
 לשלטון, שצלתה אחרי שנה חצי החודש,

 זה. לחמור הרפובליקאית המפלגה דמתה
 אולם תיאבונה, את גירו רבות קש צרימות

להחליט. יכלה לא היא
לח כדי נבחר אייק פוליטיים. כדורים

 אולם הצבא. את ובציקר המדינה, את זק
 איך המסים. את להוריד כדי גם נבחר אייק

 צולה מהם אחד שכל מפציצי־צנק, מייצרים
 באותה ומפחיתים דולאר, ממליון למצלה

 בדיוק, דצי לא אייק ? המסים נטל את שצר,
 את קצת הוריד מפציצים, פחות קצת קנה

 שהיה כמו בדיוק המצב את והשאיר המסים,
קודם.

 יחסית. ליברלי, שהוא ־מפני נבחר אייק
 הקומוניסטים את לגרש כדי נבחר גם אייק

 הדברים שני את צושים איו הממשלה. מן
 ר.כמ־ הסינאטור את מחסלים איך י בבת־אחת

 בקומו- הלוחם מאק־קארתי, ג׳ו צט־פאשיסטי
 של לחסידיו שצד, באותה ומחניפים נסיטים,

 יום נזף ולכן ידצ, לא אייק ? מאק־אקרתי
היום. למחרת לפניו נסוג במאק״קארתי, אחד

 בקוריאה. שלום לצשות כדי נבחר אייק
 הקומוניסטים לסינים לתת כדי גם נבחר אייק
 את מחזירים איך הראש. צל הגונה מכה

 את להכניס מבלי המזרחית לאסיה השלום
 לתמוך אפשר איך ? לאו״ם ר-צממית סין

 ? הצממיים את להרגיז מבלי קיי־שק, בצ׳יאנג
 אמריקאית מדיניות אין ולכן דצ,י לא אייק

במזרח. ברורה
 חשוב. היה לא זה כל צצמם לאמריקאים

 לאהוב מוסיפים והם אייק, את אהבו הם
 חשובות הגולף במשחק הצלחותיו אותו.

שנש התסבוכת מאשר יותר הרבה בציניהם
 שביתודהנשק. פרוץ אחרי בקוריאה ארה

 יותר שהרבה השתכנצ צצמו אייק שגם ויתכן
 הגולף, בשדה לחורים כדורים להכניס קל

הפוליטיקה. בשדה זאת לצשות מאשר

בריטניה
ההשבד מוסד
 להיתלות ביותר נצים זה אין כלל בדרך
 כמה אחת צל הנשמה• לצאת צד בצואר
 כך בטצות. להיתלות נצים זה אין וכמה
כש אוונס, בשם אנגלי גם הסתם, מן חשב,

 שלוש לפני צווארו, צל החבל את הרגיש
שנים.

 חנק, אותה בתו, ברצח אז נאשם אוונס
 לצצי מתחת אותה וקבר בצניבה כביכול,
נמרצות, זאת הכחיש הוא במרתף. הרצפה

גמאל סמיה רקדגית-כטן
!בעיני חין נוצא לא ? פארוק

 הוא קריסטי. בשם איש שכנו, את האשים
 הצהובה הצתונות גם נתלה. בדין חוייב
אחד. טור בקושי לו הקדישה ביותר

 נגמר היה בזה לרצפה. מתחת גוויה
 שנים, שלוש כצבור נתגלה, לולא הצנין, כל

 שלו. הפנאי בשצות רצח, קריסטי שאותו
 מתחת אותן קבר נשים, של שלמה שורה
במרתף. הרצפה לצצי

 ברצח אשם נמצא לדין, הובא קריסטי
 יותר לפירסום זכה משפטו ונתלה. אחד
 וינסטון כי השמוצות מאשר בצתונות רחב

 קוריאה מלחמת וכי מדצתו יצא צ׳רצ׳יל
השא נתצוררה השאר בין להסתיים. צומדת

? בט־צות מישהו נתלה שמא : לה
 שאלה צל לצנות היה שיכול היחידי האיש

 ״תנו צחק. קריסטי אולם קריסטי. היה זו
 אותי, תתלו ״אם חייך. ואדבר,״ חנינה לי

 שלכם?״ המצפון את להשקיט מצוניין אני מה
סוד. נשאר והסוד נתלה קריסטי

 ה־ הקימה בינתיים מדי. מוזר מקרה
 כמוה. צצק והקהל גדולה, צצקה צתונות

המש זייפה האם ? בטצות אוונס נדון האם
 להניח היה קשה הרי ? ההוכחות את טרה

 קרבנו־ את בשכנות ירצחו רוצחים שני כי
 לדצת מבלי — ממש שיטה אותה לפי תיהם
 אוונם כי להסביר אפשר ואיך רצהו. צל איש

 האדם קריסטי, את דווקא במקרה האשים
 לפי בדיוק נשים שרצח לונדון בכל היחיד
? שיטה אותה

 חוקר מינה נבהל, הבריטי משרד־הפנים
 הודיצ נחפז, החוקר הפרשה. כל לחקירת

 קריסטי וגם אוונס גם : טצות כל היתה שלא
רוצחים. במקרה היו

 קם בפרלמנט הקהל. את הרגיצ לא הדבר
הא השמאל, מנהיג בוואן, אנייראן השבוצ

 צדויות בהצלמת בגלוי הממשלה את שים
 את הרימו מתונים פרלמנט חברי בזדון.
 נשאי• הסוד רצהו. לצבר איש וצצקו קולם
רשמי. פתרון ללא

 אנשים לתלות כדאי לא :ההשכל מוסר
 לצולם טצות כי נשמתם. לצאת צד בצוואר,
לא. הנשמה ואילו חוזרת,

0 י ש נ ץו
סרט ולא *ברת לא

 אניית־מלחמה כי בן־גוריון דוד כששמצ
 התמלא בישראל, לבקר צמדה קטנה הודית

ב לבקר הצז רצונו צל והודיצ התלהבות
 צקרונות צל מלחיה צם להתווכח אנייה,

 יוצציו צל־ידי שוכנצ בקושי רק הבודהיזם.
 יצטיין הודית באניה מלח כי לצפות. שאין

הפילוסופי. בחינוכו
 בלימודיו, השבוצ שקצ דיין משה אלוף

 חוק את חדשים בשלושה לגמור נסיון תוך
 הלומד האלוף, שלמה. שנה של הלימודים

ה בבית־הספר משפטים שלו הפנאי בשצות
 התייחס בתל־אביב, וכלכלה למשפט גבוה

 שנטש צד רבה כה ברצינות לימודיו אל
 בצניצות הודיצ באמצצ, חשובות ישיבות

 של נאמנה תלמידה לבית־הספר. הולך שהוא
הצו דיין, יעל ,15ה־ בת בתו :התלמיד

כתלמידה־חובבת. מחברותיו צל ברת
 חרות חכ״ית של לשאילתה בתשובה

 עיר הסרט בצניין רזיאל-נאור, אסתר
קדוזנר־כרנדשטטר שמרגוט ■האהלים
 כרגדשטטר) יהושע המפיק של (אשתו
 השיב במצרב־גרמניה, להצגה אותו הביאה
 ״ממשלת :שרת משה שר־החוץ השבוצ
ומ לגרמניה, סרט שום שלחה לא ישראל

הסרט.״ את ללוות גברת שום שלחה לא מילא

חו־ר ודא עוד לא
 חפר, הג׳יפ) (הי־ חיים השבוצ אמר
 ״צסק : הצברית באוניברסיטה צתה הלומד

 וצכשיו מקור בירושלים רצדתי בבוקר ביש,
מחום.״ (בתל־אביב) כאן מצד אני

 משצשצת מצשייה סיפר הזדמנות באותה
 במספר פצולה שיתפו (הם חברדליצירה צל

 חגור־חפר) בשם־הצט צליהם חתמו פיזמונים,
נכנס גורי גורי. השחר) עלות (עד חיים

 למחיריהם המלצר את חוקר החל לכסית, פצם
 הזמין חזיר, ושניצל צלי־בשר צוף, מנת של

סודה. כוס המלצר, לתדהמת לבסוף,
 הולך (שסו אפרים והמחזאי ההומוריסט

 לתחנת* ממהר השבוצ נראה קישון, לפניו)
 לידידים וקרוצ־מכנסיים. שרוט־יד המשטרה,

 וצלתה מאחור באה ״מכונית :הסביר תמהים
 כלום לי קרה לא בצצם שלי. האופניצ צל

שה אלא למשטרה, אותו מוסר הייתי ולא
 כאלה בצניינים לברוח. התבייש לא מנוול
חכמות.״ מבין אינני

 שלושה של תצרובאם השבוצ כשנפתחה
 אורים קבוצת וחברי צולי־אמריקה צצירים

 אדדסון יונתן כייל, יוחנן בנגב,
צמו אנחה יוחנן הפליט שטנגר, ובתיה

 כשאני נחיתות, רגש מרגיש ״אני : קה
 הקירות, צל התלויים שלי, שהציורים רואה

 שצייר יודצ אני ומובנים. פשוטים כך כל הם
 אבל אותו. יבינו שלא כך לצייר צריך טוב
לצשוח...״ יכול אני מה לי, יוצא זה ככה
חן ודא יחסי□ דא

מספר, חדשים לפני מאמריקה, חזרה מאז
 להיות גמאל סמיה רקמית־הבטן חדלה לא

 הבידור צולם של הגדולה המשיכה נקודת
 ונטישתה אמריקאי למיליונר נישואיה המצרי.

 השמו־ מן פחות לא לפירסומה סייצו אותו
 מצרים מלך פארוק, צם יחסיה צל צות

 ״מצולם :הכל הכתישה סמיה אך לשצבר.
 ״ובכלל, אמרה, אתו,״ יחסים לי היו לא
בציני.״ חן מצא לא

 קישט לנישואיהם החמישי החודש ליום
 אשתו, של חדרה את ),25( ברז׳ראל! ז׳אק

 :דבר של פירושו שושנים. תריסרי בחמשה
 שולמה, זו פורחת מחמאה אותך״. אוהב ״אני

 ה־ האשה של בכספה רחבה, ביד כמובן,
נאהבת.
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