
מן דפים
ההיסטזריה

אלט נייר הטו
 על ברע הראשון סאפיינס״ ה״הומו

 והביט ידועה מיזרחית במנועה רגליו
 לאדמה השיב עתה זה נואשות. סביבו

 תרו ובעת למזונו, ממנה נטל אשר את
 לעשות יוכל בו בלשהו חפץ אחר עיניו

 הסירפד שיחי אפס, נאות. הגייני שימוש
 לסיכום נאות סיכוי היוו לא מסביב

המע אל לדדות שעמד במעט ההפרשה.

 החימר בד על מבטו שנפל שעה רה,
 סאפיינס״ ה,,הומו זוגתו. שיצרה הראשון

 מהירה ובתנועה ידו שלח לרווחה, נשם
הבד... את ניפץ

להבין. סרבה האישה
נוא ההומואית זעקה ו״ הבד ״איה

שות.
 והצביע ההומו השיב קאקען״ ״הלן

החומים. השברים לעבר
הרא הקינוח אמצעי נולד רגע ובאותו

 להיסטוריה שניכנסו הכד שיברי שון,
חרה-סים. בשם

 ראשון נסיון איפוא, היו, החרסים
לצרביו. המדע את לרתום האדם של

ת מצרים :תחתי

— אח׳נאתון תות
לפנה״ס 1369

 מלכותו כיסא על ישב תות-אח׳נאתון
 ובנם תות״שדה אישתו יושבת שלידו
ב לרגליהם משחק תותי-פרוטי הקטן
 המלך סופר עמד לפניהם החנוטה. סבתו

תהי שיר קורא והיה טופלה״תות׳וריטו
אתון. לאל לה

בפר וחטף פרעיותו הוד קפץ לפתע
טופלה. מידי הפפירוסים את עות

הגווי את משליך בשהוא צווח ״לך״
 עם התחת את ונגב ״לך עבר לכל לים

שלך.״ המזורגג השיר
 ותות׳וריטו פרעה בבית מסרבים אין
עיניו. זרחו כששב ציית.

המלך. התעניין ז״ היה ״איך
 וסיפר הסופר השיב תחת״ ״קריאת

חוויותיו. את לתותאח׳נאתון
 הראשון הטואלט נייר לעולם בא בך

הפיפירוס. —
 ועד והנוצה הקלף מן — הבא בשבוע
למחשב.

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

ומדוע איך
 מיש־ בבית שנערכו האחרונות בבחירות

 ליב־ זיקפה ״גוש זכה ישראלי פחת
 אלימלך ההורים מנחס, (סבא דלים״
 שימחה אישתו יוחנן, הגדול הבן ואסתר-

 רשימת מהקולות. 52.20/סב- יורם) ובנם
 מלכה (הבת המישפחתית״ ״הזיל,פה

 מהקולות 31.70/0 השיגה זלמן־יגאל) ובעלה
 (בן הדינמית״ הזיקפה ״מרכז ואילו

.26.10/0 קיבלה שמואל) הזקונים
 חדש מצב נוצר הבחירות, לקראת השנה,
 אריק, בן, נולד ושימחה ליוחנן — לחלוטין
ליב זיקפה לגז״ל(״נדב מיד שהצטרף

 מהגוש פרשה שימחה, אימו, אבל רלים״),
 המישפחתית״. ל״הזיקפה והצטרפה

מ״הזיקפה מלכה הבת פרשה זאת לעומת

לבל
המאתיץ

 בשבוע פעם כי פיפי, לעשות הלכתי
מוכרחים.

 מחזקת האחת ידי עומד, אני עוד
 המסוייד הקיר על ראיתי בשלח,
כדל בעיפרון, כתובת שנגדי, (מיל.)
קמן:

 זונה כת זונה בן־דוד שמחה
 אמון ואוכלת כתחת חותפת

 שמאוגיין מי לכל
 שיש ברור כלומר, התפלאתי. נורא

 לציבור עניין עם מרעישה ידיעה כאן
 ראוייה שהיא ספק ואין סייפא), (ראה

 השני בתא דווקא למה אך לפירסום.
קו כבר מי ? בתחנה־המרכזית מימין

ה מה י מימין השני התא את רא
 להתערב מוכן אני ? בכלל שלו תפוצה

 הם וגם קוראים. 5000מ־ יותר שלא
? למה אז מאוניינים. באמת 170/0כ־ רק

 כלשהו. תמיהות מעורר הנוסח גם
 למה — זונה״ בת ״זונה — למשל

ש להדגיש כדי רק האם בת־זונה?
 פשטני ? לזנות שני בדור כאן מדובר

 מעין כאן שיש יותר לי נראה מדי.
ב האורתודוכסיים החוגים עם פשרה

 לגמרי ברור הנוסח מן שכן מדינה.
 שנולדה זונה, היא בן־דוד ששמחה

 וברבנות כהלכה, שזונתר. או זונה, לאם
הגיוני. די בעיות. לה יהיו לא כבר

 לנו יש כאן בתחת״. ״חותפת הלאה.
 ספק ללא הכוונה פשוטה. הגהה טעות

 ״חותכת — או בתחת״ ״חופפת — היא
 מופיעה בן־דוד שהגב׳ כנראה בתחת״.
לה בהדגמת בקרקס, הפנאי בשעות

הולד. תחת. טוטי
 הקושי כאן אמון״. ״אוכלת נמשיך.

 נכתב ״עמון״ — ראשית כפול. הוא
 לאכול למה — שנית ב־א׳. ולא ב־ע׳
ליי ניתן הראשון הקושי את ? אותם

 היתה המחבר שכוונת נחליט אם שב
 אך אמונייק. הנקרא כימי חומר לאותו

תו? לאכול למה סתום. או
 נסלח אם גם ״מאוניין״. — ולבסוף

 יודי״ם, בשני מאוניין שכתב על למחבר
 מאוניין כבר מי השאלה, תישאל עדיין

 חפיפות תוך־כדי האמון את לו שיאכלו
? בתחת

 על הרוחנית שעליונותו לדעת נעים
מובתחת. — הערביים שכנינו

הליכוד קם
 ה״ ל״מרכז והצטרפה המישפחתית״

הדינמית״. זיקנה
 על הוחלט, וממושך משותף דיון לאחר

 פנים־מישפחתיים משברים למנוע מנת
 רשימה להקים כולה, המישפחה ולטובת

 בבית ובאות הקרבות לבחירות משותפת
 הסבא אמר מזה,״ ״חוץ ישראלי. מישפחת

 אלטרנטיבה שתהיה הזמן כבר ״הגיע מנחם,
הזקו בן אמר ״נכון״ במישפחה.״ לשילטון

 וגם אופוזיציה שתהיה ״אבל שמואל. נים
 ד זלמן־יגאל הסכימו ״בהחלט״ דינמית.״
מישפחתית.״ ״ובעיקר שימחה.

 עברה עקרונות על שהוסכם ומכיוון
 לדון חברים) 10( המורחבת האיחוד ועדת

אחרות. בבעיות
 לשם הצעות וכמה כמה הוגשו לוועדה
 ״המרכז וביניהם המשותפת הרשימה

 ה־ ״ליבוד המישפחתי״, הזיקפתי
 המיש■ ״הזיקפה הדינמי״, זיקפות
 לבסוף אולם וכד, המאוחדת״ פחתית

 ״איחוד תיקרא החדשה שהמיפלגה הוחלט
 המיש־ הזיקפה - הליברלי המרכז
הדינמית״. פחתית
 הסימון אותיות היתה הבאה הבעיה

 ״נם היו ונידחו שהועלו ההצעות בקלפי.
 שם״, היה גדול ״נם פה״, היה גדול

ומלו מאושרת ״מישפחה ״זיל,פה״,
״שקר״ כאחב״, עדש ״יצר כדת״,

המישפחתי
 לחבר יוחנן הציע כפשרה טורה״. ו״חל

ולי המיתלכדות הרשימות כל אותיות את
 והצעה קטג״, ״זד האותיות את מהן צור

ניתקבלה. זו
 כשהחל פיצוץ ערב עמד החדש הליכוד

 גז"ל המועמדים. רשימת בהרכב הדיון
הממ ״הזיקפה המצב, את לצלם דרש

 ואילו המצב את לצייר הציעה לכתית״
 הסכים הדינמית״ הזיל,פה ״מרכז
 זאת לעשות שדרש אלא המצב, לצילום
רנטגן. בצילום

 וכיאה התקרב, הבחירות שמועד מאחר
 בדבר הנוגעים הגיעו עקרונות, לאנשי

 יחולקו לפיה רוטאציונית פשרה להחלטת
 הבאה: בצורה הראשונים המקומות 11

 הראשוניים המיספרים את תקבל גז״ל
 ״הזיקפה ),11 ,7 ,5 ,3 ,2 ,1( ברשימה

 המיספרים את תקבל המישפחתית״
 ו־ )10 ,6 ,4( 10וב־ 6ב־ ,4ב־ המתחלקים

 את יקבל הדינמית״ הזיקפה ״מרכז
).9 ,8 ,5 ,8( והשאריות השברים

 וליכוד הרוח התרוממות בהרגשת וכך,
ל המאוחדת הרשימה ניגשה מישפחתי,

ב אומנם וזכתה המישפחתיות בחירות
 ליצור לה שאיפשר ),97.7ט/מ( מוחץ ניצחון

ואחראית. דינמית אופוזיציה
 באושר חיים וכולנו בסדר הכל ומאז
אין־סוף. עד ועושר

חדש!חוש!

ם ע ט ־ ל ח
ולמישפחה לבית אופוזיציה תוסיס

אופוזיצין נטול

ק מרענן, חי  ריחות־גוש, מר
ק אינו ם, מזי טני ק  אינו ל

טול לגדולים, מזיק  טעמי• נ
אי, ת. דל לוו ריו קלו

יע ב-״חל-טעם״ קל ריסוס
 אופוזיציה הרגשת לר ניק

 בל ללא ומשברת, אמיתית
מצידר. סיכון או מאמץ

 קמח, לחלוטין, מיובשים ירקות :מכיל
 מאכל צבע גלוטמאט, מונוסודיום מיס, מים,

משמר. וחומר

לגמרי פרווה

ה־״קל־צפת״ מסידרת איכות מוצר עוד


