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גולדה
• בכנסת מתלחשים פי לאחרונה נחתם הסכם חש
אי בין גולדה מאיר לבין המלן חוסיין ,לפתרון בעיית
עבר־הירדן .חוסיין יתן את הירדן ואילו גולדה תיתן
את העבר.
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• בשעתו ,כאשר הוצע לגולדה מאיר לעברת את
שמה מלועזית לעברית ולהיקרא במקום גולדה —
זהבה ,דחתה הגברת הקשישה את ההצעה בשתי
ידיים .״זהבה יש הרבה,״ נימקה את סירובה ,״גולדה
יש רק אחת".
¥
• אייקה שופיר )סליחה ,שייקה אופיר( ,זה שסובל
מפלונטרים בלשון ,אתם מכירים אותו — זה שגר
בכרדס־פץ ,שלמד בפאקס־מיין ,בקיצור — אייקה
שופיר ,היה הפחות מופתע מכולם ,כשנודע לו כי
מולדה גאיר )ושוב סליחה ,גולדה( נבחרה לראשות
הממשלה .״זה היה ברור לכל,״ הסביר למקורביו,
״אין שהיא נולדה ראו עליה שהיא לגדולות גולדה ! "
*
• עם כניסתה לתפקידה החדש כראש־הממשלה
הועמדה לרשות גולדה מאיר סוללה שלמה של בתב
ניות ,קצרניות ,מזכירות ,וסתם פקידות .האנשים של
משרד ראש-הממשלה הזדרזו ומצאו להן שם הולם :
״גו-גולדה גירלס!"
¥

• אבל ההברקה הגדולה ביותר שייכת בוודאי ל
אותו שר־ממשלה חדש ,שלזכר אותה גברת נועזת מה
אגדה ,שהקריבה את עצמה למען אזרחי עירה ,הציע
לשנות את שמה של ראש־הממשלה ל  . . .ליידי גול-
דיבה.
\

יצחק פחימה,

ז׳בו טינ ס קי  , 60בני־ברק

הקורא פחי מה ,ש שלח את ב די חו ת גולדה ,זו כ ה
בפרס ה שבועי של  20ל״י .קוראים מתבק שים לש
לות חו מר למדור .מדי שבוע יוענ ק פרס לאחד
המ שתתפים ,בסך  20ל״י___________________ .

האלמנהלויןחחטי
מאת חנוך

נוסעים למחשבה
• במקום שבעלי תשובה עומדים — הסירחון
הוא עצום.
• במקום שבעלי תשוקה עומדים — צדיקים
יכולים לעמוד בצד.
• נאה דורש — ונאה מכייף.
• כל הפוזל — במומו פוזל.
• כל ישראל ערבים זה לזה — אבל מי יפרע
את השטרות?
• לשקר אין רגליים — אבל גם עם פרוטזה
אפשר להגיע רחוק.
• הבורח מפני הכבוד — עלול לקבל פלאטפוס.
• כל הטורח בערב שבת — עייף בשבת.
• צדיק ורע לו — גם רשע רע לו ,אבל הוא
•
לא מתלונן.
• אל תהיה ראש לשועלים וגם לא זנב לאר 
יות — אם אינך רוצה לגמור את הקאריירה שלך
בגן־החיות.
יוסף שוורץ ,רחוב עזרא  ,14בני־ברק
*

• גולדמן שאג — מי לא ירק?
• דע מה שתשיב — בתנאי שזו לא היתד,
הלוואה.
• על שלושה דברים העולם עומד — על התורה,
על העבודה ועל מפלגת העבודה.
• אם אין קמח — אין עוגה.
• יש נאה דורש ויש נאה מקשקש — אך מי
בכלל מקיים?
 +גם זו לטובה — אף על פי שגם הקודמת לא
היתה מאכזבת.

איתן הירש,

נערת השבוע

)קטע מ תון כתב־היד של ״ מ לכ ת האמבטיה״(
)האלמנה וז ח סי יו שב ת לבדה בחדר ,רא
שה ש מוט על כתפה ,ומנ מנמ ת .דפיקה ב
דלת(
וז ח טי) :קמה( יבוא! )נכנסת כלמנסע,
כולה אנרגיה וחביבות(.
כלמנסע :שלום .האלמנה וזחטי?
וז ח טי :בבק שה.
כלמנסע :אני ה שחקנית כלמנסע ,אני צרי
כה לגלם את תפקיד האלמנה בסרט ״ שכול
ברעננה״ .באתי אליך כי אני מרגי שה ש 
נחוץ לי לעמוד מקרוב על ה תנהגו ת ה של
אלמנה א מי תית כדי לבנות את התפקיד.
דפיקה בדלת .נכנסים שלו ש ת חברי הרע 
דה האמנותית(.
עקיבא :שלום .האלמנה וזחטי?
וז ח טי :כן .זו אני.
כלמנסע) :רואה אותם ממו שבה( הו ,הנח
הוועדה האמנותית) .לוזחטי( הם באים אתי.
תכירו בבק שה.
עקיבא :עקיבא•
יונה .יונה.
נ ח מיה :נחמיה.
וז ח סי :נעים מאד ,.וזחטי.
כלמנסע :שלו שתם מומ חים בעלי תואר
שוייצרי לעיצוב תפקידי אלמנו ת וי תו מי ם,
הם ג מ רו לא מז מן ה שתלמות בביאפרה.
אם את לא מ תנגדת הם יצטרפו אלי להס
תכלות ,כולנו מתחייבים לא להפריע) .ל־׳
וועדה( ז ה ב א מת לא נעים ,האלמנה וז חטי
נמנמ ה כ ש הגעתי ,אנחנו ני תן לה להמ שיך
לנמנם כאילו לא היינו פה.
)השלושה נשארים בחדר ועו שים פ עו לו ת
רוע שו ת ה מפ ריעו ת לאלמנה לנמנם(.
עקיבא :בה חל ט בהחלט .ה מ שיכי בבק ש ה
לנמנם.
וז ח טי) :קמה( טוב ,אני בכל או פן גמרת■
לנמנם.

כלמנסע :למה ,באמת!
וז ח טי :לא ,אני באמ ת גמרתי ,אני לא
עייפה.
כלמנסע :את ב טח עייפה ואנחנו הפרענו

לד•
וז ח טי :אני נ שבעת שאני לא עייפה .נמ
נמתי מספיק) .פ אוזה של מבוכה(
כל מנסע :אז מה את עו שה עכ שיו?
וז ח טי :עכ שיו אני ) . . .נבוכה(.
כל מנסע :תהיי טבעית ,ב אמת ,תהיי חופ-
שיה ,זה ח שו ב לי לראות מה את עו שה
עכ שיו לבדך .מה את עו שה עכ שיו ,אחרי
שגמרת לנמנם?
וז ח טי :עכ שיו א נ י  . . .אחרי שאני מנ מ
נמת אני נכנסת רגע  . . .את יודעת . . .
לנוחיות.
כלמנסע :הו ,ז הו בדיוק מה שתארתי
לעצמי .אדם קם מה שינה ונכנס לנו חיו ת.
זה הכי טבעי .אל תפריעי לעצמך בבק שה,
הייתי רק רוצח להצטרף ,בלי להפריע כ מו
בן ,פ שו ט כדי להסתכל.
עקיבא :גם הוועדה ה אמנו תי ת היתה רו 
צה פ שו ט להסתכל•
וז ח טי) :נבוכה( אתם מוכרחים לסלוח
לי ,זא ת אומרת ,אני מבינה שהכוונה שלכם
היא א מנו תי ת ט הור ה׳ אבל  . . .זה לא ש 
אני לא רוצה ,אבל ז הו פ שוט ח ד רון קטנ
טן עם מקו ם י שיב ה אחד ,לא נוכל להידחק
לשם כולנו.
נ ח מיה :אנחנו ב א מת שלושה פורצאלאך
קטנים ,אנחנו יכולים להיכנס ב שקט לכל
חור.
וז ה טי ) :שאיבדה את סבלנותה( לכל חור?!
אז אולי תכנסו לי לתחת כולכם עם הצנ
זור ה ביחד ונג מור סוף סוף את המערלוך
הזה?!
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