
עיו תחת עיו
ב התקוממו אשר מידידיי לחלק בניגוד

 בגדה, ההמוניים המעצרים נגד שעבר שבוע
בשי נקטו הבטחון ששלטונות סבור אני
 450 עצרו כאשר ואפקסיבית נכונה טה
 שוחררו (בינתיים פלסטינאים. ערובה בני

 שעמדו האחרות האפשרויות מכל מלם).
 חבלה ערבים, מטוסים (חטיפת לרשותנו
 חטיפת באירופה, ארגוני־ד״חבלה במשרדי
 האפשרות לירדן) פלישה או ערבים שגרירים

ביותר. ומוצדקת כסבירה לי נראית הזאת
 במאכלת ומאיים בנך את חוטף כשהשכן

 כשהמשטרה ומשפט, חוק כשאין צווארו, על
 — להתערב מסוגלת אינה או רוצה אינה

 של בנו את לחטוף אלא ברירה לך אץ
 אם גם צווארו- על במאכלת ולאיים השכן

 אחת רמה על אותך מעמיד הזה הגועשת
המטורפים. שכניך עם

שתו ולטעון פנים להעמיד צורך כל אין
 עם בקשריהם ידועים שנעצרו הגדה שבי

מעם אין חבש. ד״ר של העממית החזית

 הבלתי המרוץ מאחורי להסתתר הגיון ואין
חקי לצורך נעצרו שהם הדעת על מתקבל

 בהיר שבוקר לנו יאמין לא איש בלבד. רה
 450 של קיומם על פתאום לנו נודע אחד

 יכולים אנחנו החבלנים. עם פעולה משתפי
 עצרנו האמת: את להגיד לעצמנו להרשות

 הפעם אותם משחררים אנחנו בני-ערובר״
ישוח לא אס שוב אותם לעצור נוכל אך

 להטו־ יעשת כאשר המטוסים. הסופי ררו
 הערובה לבני יעשה כך מפשע החפים פים

מפשע. החפים
 גרמניה, שוויץ, ממשלות עושות היו סוב

 הן גם עצרו לוא וארצות־הברית בריטניה
 והלאומנים הסטודנטים מבין בני־ערובה

 בטוח אמני בארצותיהם. הפעילים הערבים
 את משכנעות היו אלה תגמול שפעולות

אר של החטיפה שבמעשי בטרוף חבש ד״ר
 לתביעותיו כניעה שכל ספק אין אך גונו׳

 חטופים חילופי של לעיסקה אותנו תוביל
משאיות. תמורת

מגולדה הפרידה טקס
 לתאורו האזנתי כאשר שעבר, בשבוע
 שנוכח ישראל״ ״קול כתב של המפורט

 בנמל־התעופה מאיר מגולדה הפרידה בטקס
 בטקס ערב באותו התבוננתי כאשר לוו,

נתמ — לחדשות״ ב״מבט ששודד המנופח
 הרמטכ״ל, חברי־מסת, שרים, חרדה. לאתי
ממ פאנפארות חיילים, מיסדר צבור, אישי

 לרגע הפיצ׳בקם. כל — דגלים לכתיות,
מראש־המנד שנפרדים הרגשה אותי תקפה

 אלמו תחזור לא שהיא ברורה בידיעה שלה
שוב.

ה הקריין אמר במדרגות,״ עולה ״היא
 היא בידה, מנופפת ״היא ברדיו, נרגש

 נראה לא יותר חשבתי, זה, זהו מחייכת.״
 הוא גולדה. את לגו יחטוף ניכסון אותה.
 אותה ישחרר ולא הלבן בבית אותה יכלא

 לשיחות .לחזור תתחיב לא שהממשלה עד
פתרון. זה ואולי יארינג.

פרס שמעוו השרים כבוד
 דואר, (,תחבורה, פרם שמעון השהם
 ״מוקד״ בתכנית (רואיינו) שרואיין שטחים)

 משפט השאר בין (אמרו) אמר בטלוויזיה,
הא מטרתה לפתע לי נתחוורה שבזכותו

 שלנו ראש־הממשלה נסיעת של מיתית
לוואשינגטון.

 בכוחה מאיימים שהמצרים בשעה ״בא
 פרס, השרים אמר ברית־המועצות,״ של

 ישראל.״ של בכוחה האמריקאים ״מאיימים
 עייף ניכסון פה? קורה מה מבינים אתם

ה מהפגנות עייף הוא וייטנאם. ממלחמת
 הצעירים מהתנגדות מודאג הוא סטודנטים.

האפשר ככל טהר לסיים רוצה הוא לגיוס.

 רואה לא והוא הרחוק במזרח המלחמה את
 חיל־האויר בעזרת הזד, מהבוץ לצאת סיכוי

 היאוש ארצות־הברית. וצבא האמריקאי
 שנשאר האחרון הדראסטי לצעד אותו דחף

 בכוחה וייטנאם צפון על יאיים הוא בידו:
 שהוא או נכנעים שהם או ישראל. של

הישראלי. חיל־האח־יר את עליהם ,משחרר
 רק נשאר יכגע. שהוויטקונג טפק אין
 גולדה. של הפורמאלית הסכמתה את לקבל

 מטוסים, תרצה. שהיא מה כל לה יתן הוא
מע מלווים׳ טילים, אלקטרוניים, מכשירים

 ובלבד הכל — הדדית להגנה חוזה נקים׳
״כן.״ לו תגיד שגולדה

כנראה אחרת ברירה איו
 של הרגילות הטיסות באחת השבוע׳

 שה־ לאחר שעה רבע לישראל, ״סוויסאייר״
 נוסעת התפרצה מציריך, המריא ממום

אקדח, מתיקה שלפה הטייס, לתא קשישה
 ואמרה: הטייס של לראשו אותו כיוונה .

ללוד.״ טם אתה ״עכשיו

 שאגי ״ודאי וגמגם: החויר הנדהם הטייס
 שלנו.״ הקו זר>ו ללוד. טם

 ״בפעם הזקנה. אמרה תתחכם,״ ״אל
 לזארקה. והגעתי ללוד לטוס רציתי שעברה
 טס אתה דבר. שום לך יעזור לא עכשיו
ללוד.״

התחבורה לשר רצינית עצה
 לבית־ לקחת לי נזדמן מה זמן לפגי
 רגלו את ששבר אדם ״איכילוב״ חולים

 דווקא כאלה, במקרים כרגיל שפודהים. על
 הסיכויים כל לך יש מאד, ממהר כשאתה
 ללא צפרתי תנועה. פקק לתוך להתקע
 ״פצוע!״, צעקתי המכונית, בצופר תפסק

 כל עזר. לא דבר ושום ״בית־חולים!״
ש ברגע לאדום מירוק התחלפו הרמזורים

 חדל לא לידי שישב והמסכן אליהם הגעתי
ביסוריו. ליבב
 לא שאותה לשר־התחבורה הצעה לי יש

הדרך את לפנות נהוג באיטליה המצאתי.

 אליה ולהתיחם פצוע המסיעה למכונית
 צופרת, משטרה מכונית אמבולנס, כאל

 הזדהות לצורך מכבי־אש. של אוטו או
 פצוע ,או אנוש חול־! המסיע הנהג חייב

 ולנפנף המכונית בצופר רצופות לצפור
 לחלון. מחוץ לבן בד פיסת או ממחטה
 לפנות רכב בעל כל המחייב חוק חקיקת

 לבית־ בדרכה הנמצאת למכונית הדרך את
 ומי אדם. של חייו את להציל עשויה חולים
 לידיעתך חייך. הם האלה החיים אולי יודע?

פרם. מר וטיפולך,

הרכילות חלאת
 פיזית אלרגיה לי יש קטן: מוודוי נתחיל
משולח קמתי אחת לא ולמרכלים. לרכילות

 להחליף התחילו כאשר ידידים של נם
 של המשכב בחדר הנעשה על אינפורמציה

קשרי השולחן. ליד נוכחו שלא אנשים

 האוהבים ונשים גברים עם שלי ההיכרות
 שהם ברגע נפסקים ברכילויות להשתקשק

 שלהם. הנפשית באוננות אותי לשתף מנסים
 הזד האלרגיה בענין התיעצתי שעמו רופא
בודד. אי על שנים מספר לבלות לי הציע

 ברכילות השאר׳ בין העוסקים, עתונים
 אדם של הפרטיים שחייו להגנתם טוענים
מע שעיסוקו ברגע הכלל לרדוש הופכים

 חברי־כגסת, הזרקורים. באוד אותו מיד
?די סופדים, שחקנים, אישי־צבור, שרים,

 הגנה לתבוע רשאים אמם וכדומה, רים
טו — הקהל של הטבעית סקרנותו בפני
עתונים. אותם ענים

 לגיטימית להיות יכולה הייתה זו טענה
הרכי טורי עסקו לו הדעת על ומתקבלת

 איש־ של הפרסיים חייו שטחי בכל לות
 את החברה בשם לתבוע בבואם הצבור.

 אדם של הפרטיים חייו על המידע זנות
 המין לחיי הללו העתונים עורכי מתכוונים

שמ שמעתי לא הנבחר. קרבנם של בלבד
 ספר אמה לקוראיהם ידווחו הרכילות דורי

 אוכל מה הפנאי, בשעות בנאי יוסי קורא
 קומפוזיטור איזה לארוחת־בוקר, דיץ משה
 מתכוון (ואני פאולוצ׳י הרוזנת על אהוב

 הכלים את שוטף מי לאיש), ולא ליצירה
 התלהב סרט מאמה אלון, יגאל של בביתו
 חרסינה ספלי נמה משרד־האוצר, מגכ״ל

 תע־ באיזה או מרון חנה של בארונה יש
איינשטין. אריק לאחרונה ביקר ציור רוכת

 להטיל העשויה זו חיונית אינפורמציה
 לא איש־הציבור של הפרסיים חייו על אור

 שמ־ מה כל מדור־רכילות• בשום תמצאו
 במי, בוגד מי הוא האלה התנים את ענין

לעי מי של מכנסיו מתוך מה מוציא מי
ואיפה. נתפש ומי בדיסקוטקים, הרוקדים ני

הסקסו האינפורמציה מסירת לא בעצם,
 הצדקני הטון כמו בחילה בי מעוררת אלית

 לידיעת הדברים נמסרים שבו והמתחסד
 מתירנית, בחברה מודרני, ן עתו הקורא.

מעוד דיווח לקוראים למטור לדעתי רשאי
המטות. בחדרי השם אנשי תנועת על כן

 נכנם ״זה ופרט*׳: .כלל מדור בנוסח אולי
 זה.״ של ממיטתו יצאה וזו זו של למיטתה

 לו. יבושם — זד. במידע עגץ שמוצא מי
פשו עובדות למסור דיעתון צריך למה אבל
 תור למד. וצבוע? מתחסד בסון אלד. טות
 של מדיניהם בדיקת כדי ותוך בחישה נדי

 המרכלת מוצאת בחדשות הנמצאים אנשים
 ששומעות לאוזניים ״אוי להשמיע: לנחוץ

מפש היא למה שרואות״? לעיניים ואוי
עצי כדי תוך אנשים של בתחתוגיהם פשת

 זרום ,זה ואנחות־שבר: צדקנית עיניים מת
 את תוקעת היא נעשה!״ שסר, מר. ונורא

שה לנו ומודיעה בתייר,שמוש לתוך אפה
בעיניד. חן מוצאים לזג ריחות
המ הכתבות סוג תוא מכל שגרוע ומה
 בשמם. לנקוב מבלי אנשים על רמזות

 המסולף מקרון את אפילו נוגד בבר זה
 של,איש הפרסיים שוזייו הטוען העתון של

י הכלל. רכוש הם צבור  השתיים: מן אחת נ
 בסיד בתפקיד המשמש שאדם העובדה אם

 מדים כשהוא נתפש בניר ממשלתי במשרד
 שעות לאחר במשרד הבכירה מזכירתו את

 רמתו על אור להטיל עשוייד, מבודד,
 העבודה סדרי על או תפקיד של המוסרית

 אה לציין העתון חייב — משרד באותו
 לעתון אץ ואם המשרה ושם הפקיד שם

 החייבת המרעישה לאינפורמציה הוכחות
 האינטרסים שאת הקוראים לידיעת להגיע
ה ישליך — לייצג מתיימר הוא שלהם
 המיועד האשפה לפח הספור את עורך

 אחראי עורך שום הרי זד. מסוג לכתבות
 מסויים ששר לרמוז בדעתו מעלה היה לא

המ בכספי מעל ענקי תקציב על החולש
 אם למה האשמתו. זזת להוכיח מבלי דינה
 למשל, הזד,״ ״העולם עורך דורש לא כן,

 מכל דורש שהוא מה■ שיו הרכילות מכתבת
אחר? כתב

במודעותיכם הזהרו חכמים !
 נחמן דוד משפחת פירסמה אלה בימים

 יהודה דוד החתן של לגשואיו ברכה מודעת
 החתן, צ׳רנוב. לבית חנה הכלה עם בינט

 תמים, אברך רק לא הוא המברכים, לדברי
 קלה במצווה המדקדק ואדם חכם תלמיד

 האלה הגאות התכונות לכל נוסף כחמורה.
 כבר וזה בסתר.״ במתן פרסומו ״גדול
 דוד משפחת של מצידה הוגן לא פשוט
שיפרסמו כדי בסתר נותן אינו אדם נחמן.

מי על להגיד ברבים. הטובים מעשיו את
 זה הרי בסתר״ במתן פרסומו ״גדול שהו

 והצנוע הידוע ״הענוו עליו להגיד כאילו
המפורסם.״
 ״יהיה שהחתן בתקוזה מסתיימת המודעה

 טיפה״ מאבד שאינו סוד בור בבחיגת
 יפה זה וכדומה. דליבא מעומקא ובברכות

 מתאימה זו תקווה אין האם אבל מאד,
יותר? לכלת

התבוסתנים תקליט
 של קיומה על לאחרונה שמענו רבות
 גם דובר החופשי. בעולם מחתרת עתוגות

 ו־ ספרות־מחתרתית תיאסרון־מחתרת, על
 הראויה היחידה היצירה מוסיקה־מחתרתית•

״מל תקליט ספק ללא היא בארץ זה לשם
 צה״ל״ ו״גלי ישראל״ ב״קול האמבטיה״. כת
וה המטרידים הפזמונים את תשמעו לא

המק הלחנים ואת לוץ חנוך של נוקבים
את ראיתם לא אם לוי. זוהר של סימים

נפשות סכנת

 פער להגדלת חלקה את שתרמה ההצגה,
 נלחמתם אם והממשלה, העם בץ האמון

 ההצגה של קיומה המשך בעד או נגד
 לכם מציע אני — אותה שראיתם מבלי
 להשיגו, תוכלו התקליט. את ולרכוש למהר
 תלחשו אם תקליטים חנות בכל לי, נדמה

תשל ואם ״אמבטיה״ הסיסמה את למוכר
ם עבור סינון דמי לו מו  חומר־ החזקת מ

להסתכן. לכם כדאי בחנות הזה הנפץ

90ל״ המהירות את הורידו ״פתאום סטאר. שיחה מתוך קלטתי הבא המשפט את
ממש — לך אומר אני לשעה. קילומטר כפר־ שלי הדלק בתחנת נהגים שני בין

נפשות.״ סכנת בכביש נוסע הייתי עכשיו ״עד :ויתקין
גולד־ ששתה הגבר אמר מלך,״ כמו חיפה

בשלו יעסוק אחד כל
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 לא אני הסכם: נעשה בוא השר, אדוני לפני הודיע שם־טוב רקטור הבריאות שר
 תתעסק אל ואתה תברואה בעניני אתעסק כפי הוא החולירע שמקור לעתונאים שבוע

ברצינות. לקבל עלולים עוד אותך בהומור. מכוון. חבלה במעשה הנראה

החידה היופי מלכת תחרות
מוד הזמן עם הצועדים החרדים החוגים

 תהרו־ של הרבה מהפופולאריות מאד אגים
אח הנוער. בקרב השונות יות־מלכות־היופי

מ ערבי־ראיונות לארגן התחילו שהם רי
 החליטו משלהם דיסקוטקים ואפילו שלהם
תחרות־מלכת-יופי גם לארגן אלד, חוגים

 המים,״ ״מלכת לתארים בדומה משלהם.
זו להם ״נערת־ר,שקדים״ חיפה,״ ״נסיכת

 למלבת־היופי־ יוענק השונות היפיפיות כות
״נ הנכסף התואר החודה־הצנועה־והכשרה

המכפלד.״ ערת


