הניחוש
הנבון

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי ,קובי ניב ,אפרים סידון

בכותל
עקב מיספר המשתתפים חסר התקדים
נסתיימה רק אמש בשעה מאוחרת בדי
קת טפסי הכותל מן השבוע שעבר.
להלן התוצאות הסופיות:
 12371פתקים עליהם נרשם ״ממשלת
נסיגה תיפול״.
 5421פתקים ״ממשלת זדון )= (5421
לא הסדר ולא קיסינג׳ר )(5421״.
 3316״ממשלת כניעה תעבור מן
הארץ״.
 1126״העבר את רוע הגזירה״.
 537״העבר את ריקי לשלישות״.
 245״בית״ר ירושלים לליגה לאומית״.
 101״התפטר מתפקידך כיועץ של
רביו הבוגד".
 94פתקים לבנים.
 68״גם אני רוצת וילה וולוו״.
 13״ 1לחם קימל ,גבינת קוטג'2 ,
קילו מלפפונים ,בקבוק שמן חריע ,קופ
סת סרדינים״.
 12״העיקר הבריאות״.
 6״נראה אותך אם אתה אלוהים —
תסדר שאני אתחתן עם צביקה פיק״.
דובר הכותל מסר לכתבנו כי בעיק-
בות הצלחת המיפעל יועלו דמי ההש
תתפות ויעמדו על חצי לירח לטור.
כמו כן נשקלת הצעה לתת אפשרות
להגדלת סיכויי הניחוש באמצעות שימוש
במשולשים ,טפולים ,בצלים ,שומים ופר
סות.

ביקוד
באדץ־
ישראל
)מעשה שעדיין לא היה(
רק נחת מטוסם של ריצ׳רד-יצחק בר-
טון ואלישבע-רחל טיילור ומייד נכנסו אל
מונית שחורה של מישרד״החוץ והועברו
לביקור ביד ושם.
השר בלי תיק גדעון האוזנר חיכה
להם בכניסה והוביל אותם ברגל דרך
שדרת חסידי אומות העולם .היה נדמה
לרגע כי שריר זע בלחיו של ברטון,
שהיה לבוש מכנסי קורדורוי לבנים
וחולצת ספארי בגוון הערמון .״כאן מסו
דרים ששת המיליונים שלנו,״ אמר שר
השואה והגבורה ,״ברוך בואכם לארץ
ישראל  1״
אחד מעשרות העיתונאים שהקיפו את
ליז שאל איך היא מרגישה כשהיא
עדיין חייה בעוד כל אלה מתים .דמעו
תיה של שחקנית הקולנוע המפורסמת
שהתגרשה משישה בעלים ,ביניהם אדי
פישר וריצ׳רד טוד ,המיסו את שיכבת
המסקרה שלח והיא אמרה — ״זה נו
רא ! זה באמת נורא !״ אחר״כך סיירו
במוזיאון ,בו ראו בין השאר את הכיב-
שנים ,את המשרפות ואת מכשירי העי
נויים השונים.
סצינה מרשימה במיוחד היתה זו שבה
שוחזר תא הגאזים ,ובובות שעווה הח 
ליפו את הנידונים למוות .ברטון ,שהוא
חסיד שמפניה מובהק ,וגם חסיד או-
מות״העולם ,עמד קרוב לבכי — ״לא
ניתן לכך לחזור שנית .זה היה באמת
נורא ,השואה הזאת.״
אחר־כך חילקו לכולם מחזיקי מפתחות
בדמות הטלאי הצהוב וכן חוברות הס-

)המשך בממוד הבא טור אחרון(

פרשן המערך שואל וט שיב למה  1ה טו ב:

בקרוב י היה פה אמריקה
מה י הי ה?
— טוב.
טוב ,אבל איד ?
— בגלל האמריקאים.
למה ,בגלל הביט חון?
— לא .לא הביטחון .הכלכלה.
איד זה ?
— הביטחון הרי תמיד אמרנו שנגן
על עצמנו בעצמנו ,נכון?
נכון.
— אז זה הביטחון.
אז איפה הכלכלה?
— או .זהו בדיוק .אתה רואה ן
מה ?
— יהיו עכשיו מאתיים
אמריקאים ?

טכנאים

הנשיא פורד מברך את הטכנאים
האזרחיים היוצאים לישראל

— ולשתות י
לשתות גם כן.
— נו ,זהו.
מה זהו ?
— איך הם ישלמו ?
כדולרים.
— הא!
כן ,אכל הם רק מאה.
— זה עכשיו .אבל אחר־כך יבואו
מומחים י
יבואו.
— ויועצים ?
כן•
— ונושאות מטוסים י
גם כן.
— ומארינס י
המון.
— נו ,אז יש בעיות י
וולא ,יהיה טוב .כמו שאמרת.

יהיו.
— ולאכול הם צריכים י
צריכים.

חד ש ב״ספרית מעריב״
ה ו פ י ע

ירושלים
של  11נ
)שיח סרדינים(

אלבום שירי שכולות
שירי כאב וזעם של אמהות שכולות מגל העולם אשר הקריבו
את בניהם לשווא.
 1לשווא — כי המקומות כהם נפלו הבנים הוחזרו לאוייב.
לשווא — כי האדמה אותה הרוו הבנים כדמם הפכה מקורש לחול.
בין השירים :

בחוף נקי של ישראל
פגש לו שפרוט במקרל.
שלום אחי ,אמר השפרוט,
אולי תתן לי שתי סטירות...
נסעו בדרך אשקלונה,
פגשו פתאום תנין וטונה.
חשף הטונה את שיניו —
ודג זהב קיפל זנב...
ירושלים של זנב
ושל לקרדה ותמנון —
הלא לכל שירייך
אני מג׳נון.

אימרי והגידי — שלי הוא הגידי

)שכולה ישראלית(

טפו למי שיחזיר א ת דייאן־ביאן־פו

)שכולה צרפתית(

אבן לא נגולה — שלנו היא אנגולה

)שכולה פורטוגלית(

שיר שחלמתי על פראג

ברלין המ שוחררת — שלי ולא א ח ר ת
)שכולה גרמנית״מערבית(
)שכולה גרמנית־מזרחית(
)שכולה אמריקאית(
)שכולה אנגלית(
)שכולה צרפתית(
)וכר וכר וכר וכר(

*
)ויש גם משורר חצר •
שכותב מק א מו ת בעד ה הס
דר — • אז שלא יקפוץ
ויחשוב • שהוא הרבה
יותר טוב(.

)שפולה רוסית(

וכר וכר ובר וכר
״זעקתו האחרונה של הגיון האמהות אל מול הציניזם הגס
של המדינאות.״
)ד״ר ישראל אלדד־שייב(

