
זהו האם בנהלל: וירה
: י ד ו  געיות פה לי יש אני, משחו. תעשה אגל א

חמחורגן. חנית עם
:לאחר־מכן
: י ש ו גחייך. חנח, ותנוא שם חעניינים את עזוב ב
: י ד ו  צרין קוים אני אותי. חורג זח נחייך, לא, א

כסף. לי אין חבית. עם פח לגמור
: י ש ו !תגיד ז חייב אתה כמח ב
: י ד ו אלף. 150 נערך חייב אני א
: י ש ו החו מן ותנא ה0 חודשים ...שלושח ב

!שלך נות
 וני כספיות, בעיות לו היו שלא אודי אמר השבוע

למיל קודמים בנישואין נשואה שהיתר. מאשתו, בא הכסף
 יכולות אינן המשק מן ההכנסות כי ברור אוסטרי. יונר

כאלה. סכומי־עתק מם־ההכנסה, דיווחי לפי לכסות,

ד^חגז הוודו
פעמים. במה נהלל מופיעה כשיחה •

במו משקים יש נושי של בחונ-מכריו רבים לצעירים
בשי אבל מפוארות. וילות בנו מהם שכמה ייתכן שבים.

נהלל. אחד: מושב על דווקא הכל מצביע זו חה
: י ש ו  לנורית ולהגיד מוקי עם לדבר ...רציתי ב

חוט״הטלפון. את תחתון שחיא מנחלל, ייסע מוקי שאם
 לקרוב״מישפחה מוקדש מהשיחה חלק •

דיין. אודי של
 דיין, אודי של דודניתו של בעלה הוא ״מוקי״ אותו

דיין. משה של אחותו בת גפן, יונתן של אחותו
 ליל־סבוי, אחרי ימים כמה התנהלה הנדונה השיחה

 בפעולה, השתתף שלא מפני עצבני מוקי בי מספר ואודי
בה. שנהרג יאירי לעוזי בניגוד

: י ד ו נרור, שמע לא וחוא מהיחידה צילצלו א
 צילצלו חקשר. את ניתק והוא עצבני נחיה חוא ובכח

 ואז חפעולח. את תחמיץ חוא ובבח פעמים, במה לו
 חיח 'אי־אפשר נכלל עצבני. שלם שבוע חיח הוא

איתו. לדבר
: י ש ו שלא מאד טוב מאד. טוב טוב, יופי, כ

שם. חיח
: י ד ו מתרגז! שחוא כמח וואללה מתרגז, חוא א

כלבים. יש ל״אודי״ •
 געל- של הכלבים אגב, דרך מוזכרים, הקטעים באחד
אופייני. כדבר השיחה,

: י ש ו ז בלביט שמח לן יש בסדר, ב
 העלה בשעתו מפורסמים. הם דיין אודי של הכלבים

 שהוא •סיפר ),1676( הזה העולם באוזני גם נם על אותם
ביוקר. חגורים את מוכר

וחדדה! 01ו אבא?
 שצריכים אבא יש הישראלי ל״אודי״ 0
עליו. להגן

 בעל הוא ״אודי״ כי בבירור עולה בשיחה פעמיים
 הרעיון ושעצם מחיר, בבל עליו להגן שיש מייוחד, שם
 הזה השם בעלי-השיחה. שני את מחריד בו פגיעה של

מישמר. מכל עליו לשמור שיש אודי, של באביו קשור

לצרות? ״אודי־ את שהכניס המחורבן״ ה״בית
 כאן המדובר שאין הרושם את מעורר הדברים נוסח

 עליהם, לשמור מבקש אדם שכל רגיל, ובאבא רגיל, בשם
יראת־כבוד. המעורר במישהו אלא

 אודי על דיבר בבר כי נושי מספר הראשון, בקטע
עמיאל): (יוסף ראש־הכנופייה עם

: י ש ו אותך. זולר עוד הוא עלין. לו סיפרתי ב
ז נבון יחד, ישננו !האלו

: י ד ו  בעל היה (עמיאל אצלו. ישננו נבון. כן, א
בתל״אביב.) מיסעדח

: י ד ו  נשום !נבון נשם, השתמש לא חוא אבל א
!אופן

: י ש ו  מאד חבם, מאד הוא זה בעניין לא, !הוא ב
!וחלילה חס !וחלילח חס דבר. שום לא בן, חבם.

שיכ עיסוק לאודי מבטיח שכושי אחרי אחר, ובקטע
חודשים: שלושה תוך לירות אלף 150 לו ניס

: י ד ו שלא חשם אבל משהו. לי תסדר טוב, א
חבל. זח אבא. עם לליבלון, ייכנס

: י ש ו ! וחלילח חס נסדר, ב

: י ד ו בעצמי. לשבת לי איכפת לא מזה, חוץ א
!לזח ייכנס לא שהוא — אנא רק

: י ש ו ! וחלילה חס ! וחלילה חס ! וחלילה חס כ
 כושי שגם מעיד זה — חם-וחלילד, פעמים שלוש

 ״אודי של ובאביו שבשמו הייחוד את להעריך יודע
הישראלי״.

״אודי״. שד סיגנון־הדיבור •
 לרבים הזכיר הישראלי״ ״אודי של סיגנון־הדיבור

 המשתמש היחיד הוא שאין מובן דיין. אודי את ממכריו
 את מחזק הוא אך כולו, החוג את המאפיין זה, בסלאנג

 השימוש וראשונה: בראש לעברו. המצביעים הגורמים
״חרא״. במילה המופרז

: י ד ו  ! חרא חבל פה תשמע, א
: י ש ו  ז חרא כ
: י ד ו  בלום. אין כסף, אין א
עבו על הישראלי״ ״אודי מדבר כאשר אחר, ובמקום

 אחת״: ״במכה הון לו המכניסות המיסתוריות, דותיו
: י ד ו גדול. ד♦ סיבון זח יודע, אתה עבודה, וו א

חרא. זה
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 בפרשת קשור שהיד. מי מון,

 ׳מעורב דויד. הגנובים, הגרעינים
 ב־ בנפאל האחרונה בשהותו

 כ* הידוע כושי, תאונת־עבודה.
 לבית־ הצטרף שדוף, הרפתקן

הת קוברה, נחשי לאילוף ספר
 שיעורי־ בהכנת כנראה, רשל,
 אותו הכיש ובתמורה הבית
 ל־ הובהל הוא הנחשים. אחד

 שהה שם המקומי, ביודהחולים
 לידידיו ארוכה. תקופה משך

 וששאלו לבקרו, שבאו הרבים,
 ללימודי־האי- יחזור אם אותו
 לי יש איך, ״ועוד השיב: לוף,

ש הקוברה עם לגמור חשבון
 בתדמיתי!״ פגעה
לאומי בנק בין בתחרות 01

הזה 0ד11וא ..ב המושיע הקטע

חוח׳ ב״העולס נחשים
הזח״. כ״העולם הקטע •
 האי- בולח. בשיחה ביותר הפיקנטי הפרט אולי זהו
 על השבוע שהתמרמר דיין, שאודי היא הגורל של רוניה

 — אביו ביגלל אותו לדפוק כוונה לו וייחם הזה העולם
 איד על־ידי דווקא מוחלט זיהוי בשיחה עצמו את. זיהה
בשיחה. הזה העולם כור

 כי בארץ להפיץ כושי, של לבקשתו מתייחם הקטע
 להטעות כדי נחש. על-ידי שם נוכש וכי לנפאל נסע

היש התחתון העולם מן דמויות בחברת שראוהו אנשים
הידי את להכניס מציע הישראלי״ ״אודי בגרמניה. ראלי

 באנשים שימוש על־ידי הזה, להעולס הזאת הכוזבת עה
 מקובל רונן בתל-אביב. רונן אלי במיסעדת היושבים

ביכלל. ואנשי־ביטחון צנחנים בחוגי מאד
למ שיוכל בטוח היה אודי כי השיחה מתוך עולה

 מהימן כמקור המקובל מישהו רונן, של בסביבתו צוא,
 לא ממנו תבוא אשר שידיעה כך הזה, העולם בעיני

 אישי בפריט שמדובר מכיוון כנכונה. ותיחשב חשד תעורר
 באיש, לפגוע יכול שאינו ציבורית, חשיבות ללא פיקנטי,

 לוודא המערכת דעת על יעלה שלא לקוות אודי היה יכול
נוספת. בדרך הידיעה את

 שדווקא היא — הישראלי״ ״אודי מבחינת — הצרה
הוא. מי בקלות בעת לוודא ׳הזה העולם יכול זו בדרך
 )1961( הזה העולם בגיליון פורסמה אכן הידיעה כי

 אותה תאריך אחרי יום 24 — 2.4.75 התאריך את הנזשא
ב שורות 1ב־ד הופיעה היא המוקלטת. טלפונית שיחה
גלופה). (ראה הגיליון של 17 בעמוד ״אנשים״, מדור

 הידיעה בי העלתה במערכת השבוע שנערכה חקירה
 מפי אלא — בילבד אחד מקור מפי למערכת הגיעה לא

י שונים. מקורות שנ
 תבור, ראלי הידיעה את מסר האחד המקור

דיין אודי מפי אותה קיבל בי השבוע והודה
).6 עמוד לקורא, איגרת (ראה

אודי. של כידידתו הידועה בחורה, הוא השני המקור
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