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מכתבים
את ולתרום בקווים חיילים לבידור בקרים )6 מעמוד (המשך
 לצה״ל. שלו הגאלה ערב הכנסות כל על העולה ככל שלו החשבונות הנהלת
קשה, גרון דלקת עם לארץ והגיע מאחר מ־ התערבות של שמץ שיהיה מבלי רוחו,

לצרכן המשמיץ
 במק־ חפר, חיים תוקף האחרון בזמן

 ומי המי כל את שלו, השבועיות מות
בשלטון.

ו פרם אבן, של העורך־דין שאני לא
: התבקש — שכתבתי מה אבל דיין׳
ה על לנו ותסלחו חשבנו, היום עד

ת מו שת תמי הש על שמונופול / המטופ
ת מצות ציניו  / קשת לסילב׳ רק יש ו

פן / אנשים על ושלהתלבש  עוקצני באו
ת / למבקרים רק יש / ומרשים כויו  ז
 דבר יקום פיהם על ושרק / יוצרים

ן / יפול. או ד שיש נתבשרנו הנה א  עו
ל דורש פו שהת אחד עוד ויש / למונו
 / ואפר״ ל״עפר אנשים בהפיכת מחה
 זמנים) (היו חיים מיודענו הוא הלא
 לא הוא חפר חיים / מאי? אלא / חפר.

אי״ ״סתם תונ אי מבקר איזה או / עי  בז
ל צריך לא וחלילה, חס / גוזמאי או

ם / הגזים בחרו משמיץ הוא חפר חיי
 ואל עובדות, אצלו תחפש אל אז / זים.

 דברי אלה / להזים דבריו את תנסו
אל־עזים. אללה חיים, אלוהים
 הוא ויקר גדול כמה משנה לא וכלל

 כל בלי מתגלגל אצלו העט / המושמץ
ה אם אז / מאמץ א / דיין ז  נרביץ, בו

ה ואם / מצויין!  נאכיל / אבן אבא ז
תו  עלינו, לא זה, ואם / ותבן קש או

נש ארס כמה אח־אח, / פרס שמעון
. ארס כמה עליו, פוך . . יוצ וכולם / !
ב לראות אפשר זה ואת — אצלו אים

שן לא אס / עיניים ת אז ועין, ב  לפחו
קיון  לועג, והוא מכה והוא / שיניים. בנ

י מי כל על / קלון מעטה והוא א ש
 לתפוס מנסה ואני / אלון או גלילי ו נ ו

שהו לדבריו יש אם  או / משקל איז
תו סתם שזו מתוסכל. פלמתניק של קינ

 בבית־ה־ ילד, כשהייתי דווקא, ואני,
ם לחרוז נורא רציתי / ספר  כמו חרוזי
תי / חפר חיים חננ ת ה  בכל בתנועה, ו

ת שבשירי היפים על / פעולה ש  ״תחמו
ת״ וכתבתי / קלה״ ה אם ״אופרטו ז

ח או טוב רין משקל על / רע ז ש שי
 מה יודע לא ואני / בשורה אז נישאו

מוכרח / קרה פתאום ו חבל להורות, ו
דעין שלפתע, / נורא ב שלא או ביו
שת אצלך הפכה / מודע  הקלח התחמו

ש  ואתה יורה ואתה / כבדה״ ל״תחמו
 מה זה לן, מתאים לא וזה / מפגיז

שמרגיז.
 מילה לא זו ״לבקר״ העניין, ולעצם

ה לדעתי אבל / גסה ש למי מותר ז
ן שיש ולא / ועשה פעל בעצמו מ ל

 לפעמים אבל / בקופה שרצים אחוריך
 מפני / בחוצפה שלן הביקורת גובלת

 אז / לאמיתה האמת את נחפש שאם
ת / אתה? עשית בעצם, מה, חרו חרז

ה את / חוכמה! יופי, זים?  אני אפילו ז
 שאבן בשעה אבל / מה? אז יודע,
דיין רכש, ״רק״ ופרס נאם, ״דק״  ו
 וליקקת שירים כתבת / כבש ״רק״
חוץ / דבש ת, שמעתי מזח, ו לויו רכי
ת לכתוב / שלי העניין לא זח אבל  רעו

ר״ אלון על תופל ועל ״התבו ה אחי
שיגיד / האחרון אהיה ואני / גלילי
 לי יש אבל / בן־אהרון על רעה מילה

/ טועה אני אם אותי ותתקן רושם,
מן כל שאתה  של ״תקן״ על עובד הז

 שישי יום כל ושאם / רואה־ואינו־נראה
מן על ו  ותפס־ / תזכורת נקבל לא קי

קורת אחד שישי יום ושלום, חס פס,  בי
לא מהצרות, נרע שלא עלול, אתה /

 על תשפוך לא ושאם / משכורת לקבל
ם״ כל ת ״הגדולי תון עלבונו קי  מי / ב

העיתון? עורך כך על יגיד מה יודע
ה :ממני שמע אז  לבקר קונץ לא ז

 היא החוכמה / השמצה להשמיץ או
ח במקום  לפעמים, או, / עצה לייעץ ז

 או כלשהו, פתרון להציע / גיוון לשם
ת ן מבטיח ואני / כיוון — לפתו  שאם ל

 היו הס גם / רציני תשהו מציע היית
. להבדיל, וגם, לך, מקשיבים . . י נ א

גבים קיבוץ זהבי, זאב

ש איזו יעברו שדבריו מבלי המערכת: צד
 — המערכת על־ידי ביקורת או עריכה היא

 בצד שלפעמים, כך
וצוד נכונים דברים

ולענ טעם של קים
 מוצאים אנו יין,

 להג דברי של שפע
ושטות.

הרבה : למשל
 נילאה לא הוא זמן

ב־ וללעום לחזור
 שמעורר •הומור״

 מכשיר את גיחוך,
ה לחיי־מין העזר
.ויברטור נקרא . .
 ציבור שאנו, כאילו

כי הננו הקוראים,
 לדחוף מאוד הנהנים בית־ספר ילדי של תה
 ומערכת — המיטות חדר למסתרי אפנו את

כלל! קיימת אינה כאילו השבועון
 סאטירי למדור הזה בהעולם מקום יש

ת בהנהלת וביקורתי שבונו  עין ללא אך — ח
ד מתמדת פקוחה י ת ו ר ר ב ת מ כ ת ו ח  ו

 מגעילה לדייסה הופך זה — המערכת של
 כמד, בה מוצאים ושם פה כי אם למדי,

טובים. צימוקים
 אמירים כפר זמיר, שלום

 הופעת בוטלה מדוע ■
בראנטז־ מייל!

 של בסיורו פעילות שותפות שהיו כמי
וה כאמנית, (האחת בישראל בראנט מייק

 המופע), של הציבור יחסי כאשת שנייה
 עובדות. כמה על לכם להעיר לנו הרשו

 האחרון בגליונכם שהזכרתם מסולפות
תשקיף. בדף ),1741(

 עשר ארבעה של לסיור הגיע בראנט מייק
ב להערן־ חייבים שהיו בישראל, קונצרטים

 שלו הדחוס הזמנים לוח בשל ימים עשרה
בחוץ־לארץ.

כמה להקציב בדעתו היה מלכתחילה

בראנט ומייל, ירקוני יפה
 ל- לעדוך שעמד מסיבה על וכלל כלל לנו

 זו. •אכזבה״ של ביטולה ועל בראנט מייק
 איננו כזו, מסיבה נערכת היתד, גם אם

 שכן בה, נוכח הזמר היה שאמנם משוכנעות
 פרס לקבל מנת על ולא פירסומת, לשם לא

לצבא. שרותיו את הציע
תל-אביב ירקוני, ואורית יפה

שות אינן ירקוני ואורית יפה •  מכחי
להו היה אמור בראנט מייק : העובדות את

פיע לא הוא בביר־גפגפת, פיע מח בגלל הו
ן הוא למחרת לתו, ע ב בחיפה. הופי
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 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמר למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות

 במוצבים הופעותיו את לדחות הזמר נאלץ
 כדי ינואר), חודש (סוף יותר מאוחר למועד
 לפחות ולהופיע בהתחייבויות, לעמוד שיוכל

 ושילמו כרטיסים, כבר שקנו אלה לפני
בהופעותיו. לחזות כדי מלא מחיר

 ספקטור אליהו מר של ל״אכזבתו באשר
ידוע לא _ בביר־גפגפה״ ההופעה מביטול

1742 הזח העולם


