
במדינה
מיעוטים

 שית,6חו כניפה — ליהוד♦
שישלם — ערבי

 הדתיים הצליחו לפחות, אחד במקום
 בגן־ ימות־המשיח: את ישראל לעם להביא
 דיכפין כל יכול שם, התל־אביבי. החיות

 להינות כרטיס, ללא •סבת בימי להיכנס
כסף. אין חינם חופשי מבידור

 הוא אם יהודי. שהוא זמן כל — כלומר
 כניסה מאפשרים איך לשלם. עליו — ערבי

ב ערבי מחייבים אך — ליהודי חופשית
ל אותם מתרימים מאוד: פשוט תשלום?
גורילות. רכישת

 החליטה כאשר בגן־החיות. קירקס
ה בלחץ תל־אביב, עיריית שנתיים לפני

ה בפני הגן שערי את לפתוח דתיים
מ טובים מיהודים למנוע כדי מבקרים,

 לנגד היו הקדוש, ביום בכסף להשתמש
שכ העיר חכמי בלבד. עירה תושבי עיניה

 ודאי ישראל. של הערביים תושביה את חו
השטחים. מתושבי ששכחו וודאי

 — גן־החיות את שכחו לא אלה אולם
ב אף אלה לתושבים מרכזית אטרקציה

 מדי חינם. וכמה כמה אחת ועל תשלום,
 מקום אפם עד מתמלא הגן החל שבת,

 למקום שהגיעו והשטחים, ישראל בערביי
מלאות. במשאיות

 לאפשר חשק כל היה לא הגן להנהלת
עושים? מה חופשית. כניסה להם גם

לקירקס. גן־החיות הופך זה, בשלב
 ד״ר הגן, מנהל מכביר ״תרומה."

גדו קבוצות כיצד ״כשראינו אכרם: משה
מגי והגדה, מהגולן גם ערבים, של לות
 באופן ונכנסים ומשאיות באוטובוסים עים

 לבקש החלטנו לגן, שבת ביום חופשי
ה מראש מבקשים דיינו תרומות. מהם

 לנו כשהתברר אך גלובלי. סכום קבוצה
הקהל, מטעם בהתנגדות מתקבל שהדבר

בתקו עוד התחיל הזה המשותף העניו
 מיקי את לדוגמא ,.תקחי הגימנסיה. פת

 היינו ״שלושתינו מבקשות. הן ג׳אגר״
 — הפה שדווקא ומעניין עליו. משוגעות

הדמ את מאיתנו אחת לכל שהלהיב הוא
מאוד. מעניין חמודות. מאוד, מעניין יון.״

ב הצליח לא למשל, אינשטיין, אריק
 הרבה. כך כל עשר. ג׳אגר שמיקי מקום

וממשיכות: מדוזחות, הן

 להיות מוכרחות ואתן — יפהפיות תראו
83 שאחרת מפני כאלה, /7 אפי מוכן לא 1

 פעולות על לדבר שלא אתכן, לקרוא לו
 בשום תחשו?נה, נא אל — מעמיקות יותר
 מתוך הזה למדור מגיע שהוא ואופן, פנים

.83/71 לא ברירה. חוסר
 ש- מההתחלה, כבר ברור לכן יהיה שזה

 לו. חסר היה לא פעם ואף לו• חםר י*
 בלי גרוש, הטוב, ״בגיל שהוא כמות ככה
 כאלה (טיפוסים חמודה דירה עם ם, לד

 והוסעה אצלם) הדירה את משאירים תמיד
 עצמו את להעניק מוכן מרשימה,״ היוצונית
 בלונדינית, (״רצוי היפהפיה של לחסדיה
 פצ/ו אפילו לה יהיה לא אופן ושכשום

 עם מכתב אליו שתשלח הפנים״) על אחד
לדבר מה בכלל אין תמונה בלי תמונה.
 המיוהד, - הוא מכולם• שונה והוא

 יופי, אתר: דבר מחפש — וכי' הדירה בע,
 ש־ זו ״את בכולן. היפה את דיוק, וליתר
 אשתו של יוסיה את ממנו להשכיח תצליח

 יפהפיות־מחס- לדעת, עליכן וזאת לשעבר.״
 מאוד. יפה היתר, שאשתו — שות־אתגרים

 הקול* ושחקניות היופי מלכות מכל יותר
ב ״אני ומוסיף: מסרט, הוא הגדולות. נוע

עליה.״ מצטער אמת
 כל־כך. להצטער צריכות לא אתן אבל

 פשוט אלא — שחשבתן כפי מתה, לא היא
 יצור לצד לחיות יכול לא ״ואני הזדקנה.

.83/71 כותב מושלם״ בלתי
★ ★ ★
ם7כו את זורקים כולם _

5ל- בחיים׳ לה הלך לא 7 7 1^724 ̂
 זרקר והיא חבר לה היה קודם מיסכנה.

 שזרק חבר, כן גם לה היה כך אחר אותו.
 חבר, עוד לה היה כך אחר עוד אותה.

 ■ אחר ועוד שניהם. את זרקו שלה וההורים
 בכלל וזה חברים, הרבה עוד לה היה כך,

 זרק מי זכור) לא (וגם משנה היה לא בכלל
* מי. את

 ״ש־ ממני, מבקשת היא תחשבי,״ אל ״אבל
 לא — פשוט י כזה.״ מעהו או מושחתת אני

 למה״ אותי תשאלי ״ואל ברירה. לה היתה
מוסיפה. היא

84 להירגע, יכולה את  אין החמודה: 71/
כאגה. סדנות שום לי

ש טובה גברית נשמה — אתה אם אבל
 את הסוף עד לשמוע מעוניין — כמות!
 הסוחט הסוג מן הרבות, האהבות סיפורי
 גברית כתף למישענת וזקוק (שלה) דמעות
 בדיוק (וחיתה נולדה 84/71 — (שלך)

עבורך•
 לה יש הלב, אל נוגעים מסיפורים חוץ

 ועיניים זהוב, עור ארוך, בלונדי שיער גם
חב ע״י אפילו המוגדרות גדולות חומות
כ״ניפלאות.״ הרעות רותיה

אזולאי
 אל בדרך נמצאים באביו״ ירה לא ״הוא

הגורלי. הבוטיק
ה — המשרד בתוך שנמצא מי אבל

 לב שם — קייזנדורפר הגרמני במאי
 למה,״ יודעת לא שאני ״בחיי אליה.

מקסי בתלבושת אזולאי, רחל משחזרת
המאורע. את מתנצל, וחיוך קנית
 ״ואני בקלות. חתמה היא החוזה על

 לערוך נעים זה כך. על מצטערת לא
כשעולם במיוחד חדש. עולם עם היכרות

קולנועית. בקריירה להמשיך אזולאי
 סופי,״ דבר שום החלטתי לא ״עדייו

 לומר אפשר הכל, ״אחרי מודיעה. היא
 חיכרתי בסרטים. נסיון קצת לי שיש
ש יודעת ואני מקרוב, הזה העולם את
 אחרים. דברים על מכסה הזה הזוהר כל
 להתקלקל ואפשר שחיתות, המון בו יש

 בדיוק אני אם בטוחה לא אני בקלות.
זה.״ בשביל המתאים הטיפוס

? חביבתי לא, את הגם

 לפחות או יפה. יהיה הוא שגם ״רצוי
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העול המלחמה בזמן בחיים שהיו מאלה

מבוג טיפוסים אוהבת ״אני השניה: מית
 שלושים.״ בני לפחות רים.

ברור. היה לא שזה כאילו

י ★ ★ ★

אחר. כחבילה שלוש
 .85/71 (אצלי): אחד מיספר שהן שלוש

״כו במשותף: לכתוב טובה סיבה להן ויש
טוענות. הן דבר,״ אותו מחפשות לנו

 יתייחסו שלא מבקשת היא כל, קודם
ש גדולה. כוכבת איזה אל כמו אליה
שבי ״תלמידת :שהיא כמו אותה יקהו
או נורא ונורא ברדקיסטית, קצת עית,
להשתזף.״ הבת

 ב- נורא הגיעה היא הסרטים לעולם
 כמו נשמע שזה יודעת ״אני מיקרה.

 הלכתי הכל בסך :עובדה אבל אגדה,
 לא אפילו והיא בבוטיק.״ משהו לקנות

הסרט של ההסרטה שמשרדי לב שמה

 באותו תמיד מתאהבות שאנחנו ״נכון
ית שהוא סיבה לא זאת אבל — הבחור

 לא בכלל שהן בגלל בשלושתינו.״ אהב
 מקג־ אלי כמו היא למשל אחת, דבר. אותו
 לא פעם ואף אצילית שיער. שחורת ראו:

 נורא ״אוהבת השניה דבר.״ משום מתרגשת
 עם חיננית ,תום־בוי׳ מין כזאת להשתולל.

 נמשים.״ והמון מתולתל בלונדיני שיער
85 /7  (לעומת זאת״ ״לעומת השלישית 1

 בלי טיפוסית. צברית ״היא יקירותי?) מה,
חשו אופי תכונת ועוד יפה.״ ודי עניינים

יפה.״ להתלבש נורא ״אוהבת בה:
 לבחירתך, במלואו. המשולש הסיכום זהו

ו בערך, וחמש עשרים בן נחמד, ״בחור
 על מתקבל ומראה אקדמאי תואר גם רצוי

הדעת.״

 המון בו יש הסרטים. עולם הוא זח
זוהר.״
 צ׳אפלין, ״בג׳רלדין כמובן. בכולו, לא

ה הכוכבת מצהירה כלום,״ אין למשל,
 לא ואני אחת. סתם ״היא צעירה.
 לסרט. אותה לקחו למה בכלל מבינה

 יותר בחורות הרבה מכירה אישית אני
׳ עצמי. על לדבר בלי אפילו יפות.

כו עם במירוץ הטובים סיכוייה אבל
רחל את שיכנעו לא בין־לאומיות כבות

ובתו דרוויש מבקר
לגורילות תרומה

 להפסיק. החלטנו הערבי, והן היהודי הן
 תשלום.״ דרשנו לא כבר האחרונה שבת

 בנים, לשני אב דרוויש, מוחמד מספר
 ל־ שבאתי ״איך מטייבה: לתל־אביב שהגיע

 אבל כרטיס. לקנות ללכת רציתי גן־חיות,
 אדון שאלתי כסף, בלי שנכנסים ראיתי

 אמר הוא אז לשלם, צריך לא אם אחד
 היהודית. הדת בגלל משלמים, לא שבשבת
ש כשראיתי אבל עלי, צוחק שהוא חשבתי
 גם נכנסתי כסף, בלי נכנסים כולם באמת

 צריך ,אדון, לי: אמרה בשער הגברת אני.
 אף ,אבל לה: אמרתי לירות.׳ שתי לשלם

 היא אז אני?׳ דווקא למה משלם. לא אחד
ער אבל משלמים. לא ,יהודים לי: אמרה

 ממני לקחה היא לשלם.״ צריכים כן בים
 מסביב עמדו הילדים וכל לירות, שתי

 ערבי.״ שאני בגלל משלם אני איך והסתכלו
ניסן לגורילות. תורמים ערבים

 הנהלת חברי (כל הגן הנהלת חבר קורים,
 מחלקת ומנהל בו) מויות בעלי הם הגן

תל־אביב: עיריית של הכספים
)30 בעמוד (המשך

ו764 הזה העולס

 אריק, את השמצתי חודשים כמה לפני
ב לו שחיממתי אחרי הגימנזיסט, בכורי
ש ממה קולט שהוא מה וגיליתי ילקוט

 למוחי חזר לאט לאט תה. בב אותו מלמדים
גאון לי יש שאם מאוד, ההגיוני החשד

 שניים? יהיו שלא למה — בבית אחד
רוני. של בילקוט נם לחטט התחלתי
ש מהפנינים כמה הוה שצדקתי. מובן
שלה. במחברות מצאתי

טבע: במחברת
 דרך מהריאות עובר הדם במחזור הדס 6

השמאלי. הסתים אל הימני הסתום
 ריםפרוזדוה בין בלפאסמה שוכן הלב •

הגוף."" חלקי בכל ומונח והחדרים,
 שאת בכך הענף מן שונה הצימוק ©;

 וגם אוכלים לא הכנף !את אוכלים הצימוק
הענף. מן אוכלים הצימוק את

 במיקצועות יותר מעודד היה לא המצב
האחרים.

 הפנינה את מצאתי גיאוגרפיה במחברת
הבאה:

ואילו כישרונית.״ ולא מפותחת לא ״הודו

נאמר: תנ״ך במחברת
 המלך. של • רב־המבח היה נבוזראדן •
ב מזון ביטל הוא  לאכול אהבו וכולי יו
בישל. #הוא מה

י־ כבט שצדקיה חצר המטרה: חצר ,©

יפות. ממטרות לו היו ושם בית־המקזש,
ובהיסטוריה:

 הצבא את שמנהל אחד הוא דיקטאטור ©
 על־ או הסנאט על־ידי ובחר הוא והמשפט.

 ומחזיק ביסא־שן, על יושב הוא העם. ידי
גרזן. בידו
 של אשתו היקה החשמונאים מריס ©
ושמאי. הילל
בצליבה. קברו ישו את ©

 בחבורה, הקטנה הסידרה את השלימה
ל היום למחרת איתה חלפתי כאשר דנה,

 ל־ חנות של ושלט דיזנגוף, רחוב אורך
עינה. את משך עופות מימכר

 צ׳יק־באר? הזה השלט זה מה ״אמא,
התעניינה.

 להסביר התחלתי ״— תרנגולת זה ״צ׳יק
לה.

 הקטנה אותי קטעה מבינה,״ אני ״אה,
נכון?״ תרנגולות־בר, מוכרים ״פה באמצע.

ושמאי היור של -אשתו החשמחאיח מוים




