
 נפגשו יהודי ורב כושי גנראל
צניחה. בקורס

״גדול הכי ״אני —  הגג־ אמר !
הכושי. ראל

 הוא, ״נהפוך :ואמר הרב חייך
גדול.״ הכי אני

 ארבעה להביא יכול ״אני —
 לאן גבם על אותי שישאו אנגלים

הגנראל. התפאר רוצה,״ שאני

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

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

היכונו!היכונו!היכונו!היכונו!
 הרב, ענה פשוט,״ ״דבר ־־
אוה חמישים לאסוף יכול ״אני
ו הכתפיים על אותי שישאו דים
סטפס.״ וירקדו ישירו גם

 במילה להפוך יכול ״אני —
 לאום...״ לחסרי אזרחים אחת

בהתרברבותו. הגנראל המשיך
 להפוך יכול ״ואני :הרב צחק

 גם אני לאזרחים• חסרי-לאום
 וגרושה לכשר ממזר להפוך יכול

 להפוך, לא גם יכול ואני לקדושה.
רוצה..." לא אני אם

ל חיים להפוך יכול ״אני —
 ה- ניסה דקות,״ עשר תוך מתים

גנראל.
 מתים להוציא יכול ״ואני —

ול דקות, שלוש תוך מקבריהם,
 החיים של לראשם מעל בהם נופף

 למות...״ הם גם ירצו שאלה עד
בשלווה. הרב ענה

 החוץ לשר לגרום יכול ״אני —
ולהת אלי לבוא האימפריה של
הגנראל. השוויץ בפני,״ חנן

 ראש את לקחת יכול ״ואני —
 השרים כל ואת שלי, הממשלה

ולהש שלו המפלגה כל ואת שלו,
 אני אם הרצפה, על כולם את כיב
הרב. ענה רוצה,״ רק

 חשב מיצחו, את הגנראל קימט
 להוציא לצוות יכול ״ואני :ואמר
 שב- הנורא את דקה תוך להורג

יריביי.״
 כלום, ״זה :ואמר הרב צחק

קבורת- אותו לקבור גם יכול אני
חמור.״
 וקיבלו קפצו שניהם כך אחר
כנפיים.

ם״ ״שלושת המשעשע הסרט אחרי רי טי סק מו ה
בקרוב יוקרן

המוסקטירים ארבעת

ד קי פ ת אן: ב ר ד׳ארטאני בולון ס ר ! מ ה
רינג: א ט ס אן־לוק בורג, לואי רפאל, ז׳אן־פייר קו־ ורהפטיג ז׳

א א ונד - היקאתם ל ראיתם! של
הפלות • התנחלויות

• גירושיו
 נישואיו • ו׳ יום סרטי • דו־קרבים • באנקים • ממזרים

מרהיבים ותעלולים • קראטה • קואליציה

 נחם אישה לך יש
טובים... ■לדי□

 !צוו-ריתוק בכוח שטס טייס עם לטוס להם נותן היית
אחד... כפתור רק לשכוח יכול הוא
ההתרעה... מנורית להתעלם יכול הוא
בנחיתה... חראקה לעשות יכול הוא
 מעצבים. רק זה וכל

 ז* להתראותמסבירים. רק מאיימים, לא אנחנו
האוויר.צוותי ועד

מיו סולה או
 סטרא־ של עירו איטליה, של פתח־תיקווה מילאנו, בשיפולי עיר קרמונה,

 מתברר — בהתרגשות התושבים אותנו בירכו לעיר בואנו עם הגדול. דיוואריוס
 בורים״ ״לה האופרה מוצגת להיות אמורה ערב באותו ובדיוק מזלנו התמזל כי

העיר. של המרכזית בכיכר פוצ׳יני, של
 הבשורה, את קיבלנו בה הקרירות את להסביר מארחינו נטו הסתם, מן
 כיפת תחת ישובים היינו הערב בשעות מקום, מכל בבית. שקיבלנו הטוב בחינוך

הדואט. ואל הרינה אל אוזנינו כורים קדמוניים, אלפי כמה עוד עם יחד השמיים
 אלה הגשם. גם גדול. דבר כל שבחו״ל אומרים הגשם. התחיל ואז
 לשבת המשיכו השאר לראשם. מעל אותן הניפו במטריות, שהצטיידו מהצופים

 מי) של (נחשו מקום שכשנתפנה אלא עוד, ולא בהתרגשות. הבמה אל ולצפות
בשלל. לזכות בתיקווד, לחים צופים מאות כמה לעברו הסתערו
בבוקר. מארחי קבע המקהלה!״ מן נהנית ״לא

מאוד...״ טובה ״דווקא אמרתי, ״להיפך,״
עזבת?״ למה ״אז

התנצלתי. ״הגשם,״
הנמוכים.״ בטונים קצת ״זייפה מארחי, ניחש ״הזמרת,״
הרטיב.״ ״הגשם התעקשתי, ״הגשם,״

 לפעמים קורה ״זה בהבנה, מארחי אמר מנומס,״ להיות צריך לא ״אתה
אופרה...״ עוזבים לא הגשם בגלל הרי מוצלחת. כך כל לא הופעה שיש

לציונות השיבה על
 עשתה הענפה, פעילותם שנות במשך ומוריי מחנכיי לעשות הצליחו שלא מה

שבוע. תוך בלונדון שלי היהודיה בעלת־הבית
 ומשנן(יחד היהודית הסוכנות עם מתכתב הג׳ואיש־כתניקל, את קורא אני

(עברית). ומילה״ מילה ״אלף את בעלת־הבית) עם
 אתרום שלד. בטלפון השימוש דמי את כי רוזנפלד הגברת החליטה השבוע

לישראל. הקיימת לקרן
 לפחות הכחולה לקופסה מעותיי ומשלשל רבתי בלונדון עומד אני וכר

ביום. פעמים חמש
 בקרוב שאעלה ייתכן ככה, יימשך זה אם אבל להתנבא, רוצה לא אני
כמתנדב. בקיבוץ, לעבוד אלד גם ואולי לארץ,

סידרן אפרים

►


