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הוגן. זד. פרסומת. תמורת פרסומת
 האחרון הגליון של הדיו יבשה לא עוד

 אבנרי אורי ניתח בו הזה, העולם של
 אחמד של המטורפת השינאד, מלאכת את

 של דבריו בארץ נתפרסמו והנה שוקיירי,
מ ארוך ציטוט שהכילו עצמו, שוקיירי
הזה. העולם

 ש־ מצאו אף השונים בעתונים ידידינו
 כי עד וחשוב, מעניין כד. הנהו זה ציטוט

מיוחדות. במסגרות להבליטו צורך יש
 שוקיירי כי כמובן, ידעו, לא העתונאים

בדיי בשנה, שנד, מדי עצמו. על חוזר רק
 הוא מלכת, שעמד מקולקל שעון של קנות

 שערך המישאל את הגדול בנאומו מצטט
 בין שנים חמש לפני )1024( הזה העולם

לערבים. יחסם לבדיקת א׳, כיתד, ילדי
 של הקבוע הרפרטואר מן חלק זהו

 מובאיו. את לחדש טורח שאינו שוקיירי,
נאומו את יודעים בא־״ם הדיפלומטים כל

כפעולה שוקיירי משמיץ
 של נאום־ד,תשובה את כמו ממש על־פה,
 תוכניתו חלקי שאר על גם הישראלי. הנציג
 על — מופלאה בחדגוניות שוקיירי חוזר

 בו בדבר, המנוח שרון אברהם של מאמרו
״הציו בשם ישראל ערביי את לגרש תבע
 מעתונים שונים קטעים על האכזרית״, נות

ממשלתיים. ישראליים מדו״חות ואף אחרים,
 מעציב. היד, לולא משעשע, היה זה כל
 בין דומה מישאל לערוך לנו ניתן אילו
 היינו בדמשק, או בעזה א׳ כיתד, ילדי

 שיש מקבילות: תשובות בתדאי מקבלים
רות במים להטביעם היהודים, את להרוג

ובו־. ובו׳ לחתיכות, אותם לחתוך חים,
 עסוקים וישראל ערב נציגי היו לולא
 יתכן חסרות־תכלית, בהתנצחויות כך־כך

 יהיה מה לעיתים: עצמם, את שואלים והיו
 והטיל, הגרעין בעידן המרחב של גורלו
 ההדדית השינאה את יונקים בניו כל כאשר

האם? חלב עם יחד
★ ★ ★

 שיטת — הזה העולם תעוזית כי מסתבר
— עקום בראי אנשי־ציבור של צילומים

בתעווית אכנרי אורי
 הם רבים. קוראים של דמיונם את מלהיבה

 מציעים ואף משמיצים מקטרגים, משבחים,
 תעווית מציע למשל, אחד, קורא הצעות.
 מאנ־ כמה של פרצופיהם את ליישר הפוכה:

עקומות. פנים להם העניק •שהטבע שי״הציבור,
מירו שפירא חגה כולם על עולה אולם

גיבו להיות ״קל בקיצור: הכותבת שלים,
 אני הזולת. של הפרצוף חשבון על רים

 העולם עורך של התעווית את לראות רוצה
 פרצופו את לגלות דם לכם יש האם הזה!
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1318 הזה העולם


