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הנכונים

כרמל
מזרחי

 לעינן ראעוון מיקבי
יעקב וזכרו!

תח־דוד התשובה היא מאיר־לוד  לפ
עצמו את מחקה שרון ואריק

71 |8| | ד1 | |  גגו על מאיר מישפחת של השעשועים גן מאיו״לנד, כפתיחת אורח־הכבוד היה ן
' י י ורעייתו, מאיר מרדכי עם ביחד השר, הוזמן גאומי־הברכה בתום שלום. כל״בו של ״

 עוכבו ברכבת, לנסוע ורצו בפתיחה שנכחו הילדים גן״השעשועים. את העוברת רבבת״העמק את לחנוך
 הרגליים בעל קול, השר בנסיעת־הבבורה. יסעו המכובדים שרק בך על שעמדו הסדרנים, על״ידי

הקרונות. לאחד בקושי נדחקו הכל־בו בעל מאיר, ומרדכי ישראל, שרי בין הגבוה שהוא הארוכות,

המתהל הבדיחות על 8
 והמעידות בקאהיר, עכשיו כות
 השורר הוב חופש־הדיבור על

 עיתונאי סיפר במצריים, כעת
ליש ממצריים מכבר לא שעבר
 סאדאת אל אנוואר ראל.
 מזומנות לעיתים לבקר נוהג

 הטכס אחרי נולד. שבה בעיירה
 לבית־הקב- פעם בכל ניגש הוא
 אמו. קבר אצל ומבקר רות

 בכל דורך הוא הקהל, לתדהמת
אח עליו. ויורק קיברה על פעם

 היה יבול לא פעמים, כמה רי
 ושאל להתאפק, ראש־העיירה

ה התנהגותו לפשר הנשיא את
״כש סאדאת: השיב מוזרה.
 אמא לי אמרה קטן, ילד הייתי
ב למשהו אגיע אי־פעם שאם
 קיברה על לדרוך אוכל חיים,

עליו!״ ולירוק

 בקאהיר אספקת־המים 8!
 חומים המים ביותר, לקוייה

 נמתחה כך על בחול. ומהולים
 החליט לבסוף יחריפה. ביקורת

 את לשלוח מיפעל־המים מנהל
 כעבור בשווייץ. לאיבחון המים
 חוות־ה־ הגיעה שבועות כמה
 חולה שלך הסוס ״אדוני, :דעת

חשוכת״מרפא.״ כמחלת־כליות
 של דעותיו כי נראה 8'

במ השתנו קיסיגג׳ר ״גרי
 סיפר השבוע השנים. רוצת

 ב- המבקר אמריקאי, פרופסור
 20 לפני שאל שהוא ישראל,

קיסינג׳ר הפרופסור את שנה

 דאז, שר־החוץ על דעתו מה
 אז השיב דאלס. פוסטר ג׳ון

י ״דאלסי בזילזול: קיסינג׳ר
בעולם!״ מדי יותר נוסע הוא
 לכל נכונה רבה אכזבה 8י

 של בתו בחתונת האורחים
לחתו הידוע. ויקטור רס״ר

 החמישי ביום שהתקיימה נה,
 כל להגיע היו אמורים שעבר,
 צה״ל, של הבכיר הפיקוד קציני
מרד רב-אלוף הרמטכ״ל בהם
 צמרת וכל גור (״מוטה״) כי

 ראש־הממשלה כולל המדינה,
 שלחתונה אלא רכין. יצחק

— אחד אלוף דק לבסוף הגיע

 (״גורודיש״) שמואל האלוף
לה המכובדים משאיחרו גונן.
 המודאג ויקטור רס״ד החל גיע,

 לפתע סימני-עצבנות. לגלות
 כי בו כתוב היה מיברק. הגיע

 ראש- צה״ל, של הפיקוד צמרת
ץ ושר-הביטחון הממשלה ע מ  ש

מכיוון להגיע, יוכלו לא פרס

 לכבוד שנערכה במסיבה אורח־הכבוד היהקיסרי אווי
המי־ כל נכחו שלו. ספר״הזיברונות הופעת

 בספר. הוזכרו מהם שרבים הוותיקה, הישראלית העיתונות של ומי
 שלא לקיסרי שיעץ סיפר מימי!) (למעלה רוזנפלד שלום המנחה
 היה מכם אחד בל אינדבס, חיה ״אילו אינדבס. בספרו לבלול
 רוזנפלד. התלוצץ עליו,״ שכתוב מה רק וקורא שמו, את מחפש
 שתגיעו עד לפחות הספר את לקרוא תצטרכו עכשיו ״אבל

 פניה, קיסרי, של אשתו בלטו הראשונה בשורה שמותיכם.״ אל
 86ה״ בת מורתו גנבה ההצגה את אך מימין). (למטה יואב ונכדו

 נמרץ, נאום־ברכה שנאמה (משמאל), הררי יהודית קיסרי, של
 קייזרמן אורי בי נמסר כאשר הופתעו שהבל השאר בין סיפרה
 הצטיין (הרצליה) ״בגימנסיה לעיתונאי. להיות החליט הצעיר
 אחרי גילתה. ממנו,״ יותר הרבה בחיבורים קייזרמן, יוסף אחיו,

 דינה הפסנתרנית מן ביניהן רבות, בנשיקות קיסרי זבה המסיבה
דולב). אהרון ״מעריב״ עיתונאי בעלה, עם משמאל, (למטה אברך

1970 הזה העולם12




