
המרחלת רחלמאת
 שייכת היא האדם. לטבע שייכת היא וחוה. אדם עם נולדה היא מודרנית. המצאה אינה הרכילות

 נחשכים הם היום בו? יש נפלאים רכילות סיפורי אלו התנ״ף: את למשל קחו שלו. לספרות גם
 הייתי ולוא היום אירעו לוא נראים היו עצמם סיפורים אותם איך ונראה כואו אכל היצירה לפאר

רגע. וככל יום ככל כהמונים המתרחשים הרכילות סיפורי שאר על כמו עליהם לדווח צריכה

1רבנ משה של הכושיתונטה? למה מי, את אנס מי

לי מלא שלנו המחנה לכם, אומרת אני
 רואה אתה מסתכל שאתה לאן ברלים.
 נאור. אדם סתם או לפחות, אחד ליברל
תענוג. ממש

ה עגל הדיסקוטק היה למשל, אתמול,
ניכנס שכאשר כליברלים, כל־כך מלא זהב

וה החדשה ידידתו עם רכנו משה
 הבארמן אפילו להם אמר לא שחומה

 ואף מהם, התעלמו פשוט האורחים שלום.
 שם בפינה, הקטן לשולחן ניגש לא אחד

ישבו.
ה הבדידות לא זה למשה, שהפריע מה
 ב־ נועץ שהוא המבטים שלפי מפני זאת,

 בחברתה להסתפק מוכן הוא שלו, יפהפיה
ה הציטטות אלא אחד, ערב מאשר יוחר

האטמוספי את למלא שהחלו ליבראליות
הראשונה. הדממה שנפסקה ברגע רה

ב הודיעה מצליח צייד־שלווים של בתו
 משה שלח למה ברור שעכשיו צורם קול
 שבמשך חברתה, למדיין. צפורה את

 בכתפיה משכה עיניים, למשה עשתה שנים
אינדי כושית רק שזו ״מזל והפטירה:

וכו׳. וכו׳ אנית״.
ו האלה, הפנינים מכל התעלם משה

 חשה לא עברית, למדה לא שעוד ידידתו׳
במתרחש.

האמי הצרות כלום. לא עוד זה אכל
ה רבנו משפחת כאשר התחילו תיות

ב להתערב היא גם התחילה ליבראלית
ראש־הממשלה. של עניינו

כל־כך האמת, למען רם• בקול ודווקא
ה בגלל ישן לא המחנה שכל רם, בקול

 אה״ ״שווארצע!!!״ צעקה: מרים צעקות.
ץ ר  צעקו כך ואחר ״שיקסע!!!״ צעק: ה
כלום. להבין היה ואי־אפשר ביחד, שניהם

 ארוכות, שעות נמשך הקולני הוויכוח
 לולא פעם, אף מסתיים היה לא ואולי

מחלת־ קיבלה מרים עליון: כוח התערב
ואושפזה. פתאומית, עור

 לא נאסרו, אצלה שהביקורים למרות
 לבית־החולים. והתגנבתי להתאפק יכולתי
הליברא לדיעות קרה מה אותה שאלתי

ש שאוזני טענה שפעם מפני שלה, ליות
בושים. הם שלה טובים הכי מהחברים כמה

ב מרים ענתה שמיבראלית״ ״ליבראלית
גבול!״ יש דבר ״לכל חלוש. קול

 ״אני הוסיף: לוי משבט הזקנים ואחד
וכושים!״ גזענות שונא
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ח פוטר. לא ת פ רנ  מצריים אלוף היה מ
 שעבר אחרי לנהג שהפן כבד, במישקל

 ־1 הגברת. חשבון על מזורז נהיגה קורם
ת, ר פ  חאראקות, לעשות שאהב זה פנו

יווני. אל כמו נראה
 ח המעבידה בין השוררים הטובים היחסים

 כשהיא אפילו דבר לשם הפכו לעובדיה
 אחרי במשפחה. נשארים הם אותם, מפטרת

ל הקאדילק את נהג למשל, שמרנפתח,
 בית־החרושת למנהל הפן הוא הנילוס, תוך

לה. הוריש הגברת של שהאבא למצות
 ה־ שהגישה התלונה מאד מפתיעה לכן

 אחד שלה, הנוכחי הנהג נגד פוטיפרית
ל בנסיון אותו מאשימה היא בה ,6יוםן
יותר!) ולא פחות (לא אונס.
 יוסף שגם זה העסק, בכל שיפה מה

 השאלה לאונס. נסיון היה שאמנם מסכים
תשפ אז מי. את לאנוס ניסה מי רק היא
בעצמכם: טו

 כנהג העובד שיוסף, שמעתי, מזמן כבר
 ובמדעי־ בכלכלה לימודיו את לממן כדי

 גבירתו, של לקסמיה מאד אדיש המדינה,
 שרות־ס מיני כל למענה לעשות ומסרב
 למשל, כמו לשעות־העבודה, מחוץ קטנים
 הריץ׳־ את לה לסגור או גבה, את לרחוץ

 ההדו־ שהיחסים שמעתי מזמן וכבר רץ>.
 בשם וצעירה יפהפיה דיילת עם שלו קיס

 ו־ מאד• מאד הגברת את מעצבנים אילים
 הנ״ל הדיילת שבגלל שמעתי, מזמן לא

בפואייה קינאה סצינת הגברת לו ערכה

בפואייה ■קינאה
 במעצר בינתיים עצור ויוסף השפעתו, את

 אונס, קוראים לא לזה ואם אדמיניסטרטיבי.
 בעניינים כלום מבינה לא כבר אני אז

כאלה.

מגפה - זהירות
 ספק ללא שייך השבוע של הכישלון

 המתמחה ״ג׳אבעס״, החדשה למסעדה
 ש־ למרות צלוי. ובארבה ברגלי־צפרדעים

 השמנה פל הוזמנה החגיגית לפתיחה
 מאדם, ריק כימעט המקום היה וסלתה,

 רוב נסעו המכות, שהתחילו שמאז מפני
ה את צדים והעניים לחו״ל, העשירים
בעצמם. שלהם צפרדעים

 היתה הערב של היחידה ההפתעה
 של אשתו — תחותמס דוקטור הגברת
 ושחין, דבר לחולי בית-החולים מנהל

 לשעבר נהגה סתי, של בחברתו שהגיעה
פוטיפר. הגברת של

 שהדוקטור רצוי אז אותי, תשאלו אם
ש מתשומת-הלב מעט יקדיש הנכבד

הצ לרעייתו המגיפה לחולי מעניק הוא
 שלו ביתו ייפגע אחרת — והנאה עירה

אחר. מסוג במגיפה

ד שהגברת לכם לספר צריכה לא אני  פ
צעי שלה הנהגים את אוהבת )58( טיפר

 אחרון הלפני הנהג וחתיכים. טריים רים,
, שלה, תי  לא־נורמלי, כל־כן חתיך היה פ

 ה־ עם ועלה שיכור נהג כאשר שאפילו
נפרטיטי. בכיכר האובליסק על הרולם־רויס

 המי־ כל בנוכחות הלאומי, התיאטרון של
ומי.

 לעבודה, הגיע כשיוסף הסצינה, למחרת
ל אותו שעצרו בלשים, לו חיכו כבר

תבי הוגשה לא הוכחות מחוסר חקירה.
הפעיל פוטיפר מר אבל היום, עד נגדו עה

 בשימחתו בשמכם להשתתף לי תרשו
 האהובה, בתו אשר האהוב, מלכנו של

מ אלה בימים חזרה רעמפפה, הנסיכה
במדיין. חודשים תשעה בן משפחתי ביקור

הו נדפס עם שלה שהרומאן אחרי ארץ
 ששר־ מפני המלוכה, בית על־ידי פסק

גרוש. הוא יפר,־התואר הצבא
 אותו רואים לא לנרסם? קרה מה אגב,

האחרון. בזמן
 ל־ בנוסף ובכן, לנסיכה. נחזור אבל

 שימחה בארמון שוררת הזאת, שימחתה
שה ועירני, חמוד תינוק בצורת נוספת,
 בחוף־הרחצה בהיר ביום מצאה נסיכה

ה כל במיקרה. לגמרי כך שלה, הפרטי
 כבר המלכה פוצי־מוצי. לו עושה ארמון
 והמלך כאלה, קטנים גרביים לו סורגת
ה המחנך את ידידותית לשיחה הזמין
 שריהטו גם שמענו פפוקפם. ד״ד נודע

ה של הצפוני באגף מקסים חדר עבורו
 לבנות להתחיל הוראה ושניתנה ארמון,

פירמידה. לו
 ב־ שכרו למה זה מבינה לא שאני מה

 אחת לקחת במקום עבריה, מינקת בשבילו
הפיחות. אחרי עכשיו׳ במיוחד משלנו,
 ש־ זה חשוב שיותר מה מילא, אבל
 הזאת שהמציאה לי לחשה קטנה חסידה

 כדי עד מנערות־החצר כמה על השפיעה
ב ממושך ביקור מתכננות הן שגם כך,

 הזמין אפילו מהן אחת של אביה מדיין.
 חדר־ את שעשה הנגר, אצל תור כבר

בארמון. הילדים

נכון האם

 את זאת בהזדמנות חידשה שאגב הנסיכה,
 ופורחת. מאושרת נראית שלה. המלתחה

 נערה אותה שזו מאמין -היה לא אחד אף
ה את שעזבה ושבורת־לב, רזה, עצובה,

שהמנ נבון האם חשוב: שיותר ומה
 השחור החתול את לסלק הצליח לא היג

 הביתה שובו ושעם הזוג, בני בין שעבר
ן הציפורה גם לה עפה

ביאור כת־פרעה
ל האמיתית שהסיבה נכון האם •

ג של ביקורו י ה נ ר מ ע ז ו ד  במחנה י
 שהוא ובעלה, בתו בין לפייס היא

ג י ה נ י מ מ ו ק ו מ ע ו ד י

הבא העולם
לפסח הגרה זו איך תרצו אם


