
— מייסדו סל ממיסנתו
 — מלפפון כמו חם החיים

בעכוז. ופעם בפח פעם
זוארץ ״ר ד

המלפפונים) עונת (בסוף

 עימו כי גדול בצחוק ויפרוץ שיץ
אלוהים.
 הכלא כור אל הערביים וישלך

 עלילות ויספר הקרייתה וישוב
הלילה. אותו כל גבורתו

 תולדות בספר כתוב והשאר
ישראל.

המדזר

תהספרותי א נ ו ל ע ש מ כ
השבוע

המדיני
 ספרו בארה״ב אור ראה עתה זה

 תו־ וחד־הלשון המלומד העיתונאי של
לעב לתרגמו הראוי שמן קירנאן, מאם
 התת- — ״ערפאת הכותרת תחת רית
שבחיה״. אדם

 חייו, על אור שופך המאלף הספר
 ערפאת של האמיתיים ומניעיו אופיו

לעצ שיצר לתדמית מוחלט בניגוד
לחיי וחד־משמעי ברור וכמשל מו

 של האמיתיים ומניעיהם אופיים הם,
 ״פלסתינאים״ המתקראים אמרנו

מס המרתק הספר מן שכן, בכדי. ולא
 ״פלסתינאים״. המתקראים כל

 ״פליט וכלל כלל אינו ערפאת כי תבר,
 עצמו, מציג שהוא כפי פלסתינאי״

למשפחה בן קהיר יליד מצרי, אלא

דבר. לכל מצרית עצמה שראתה
 מסנוורת בבהירות למד אתה ומכאן

 היו לא מעולם הערבים. של דרכם את
 מהם איש ״פלסתינאים״. היום אין וגם
וב בשכם ביפו, בירושלים, נולד לא

 בקהיר׳ נולדו כולם אלא חברון;
וביירות. ריאד דמשק,
הומוסקסו הערבים שבהיות אלא

ב אכזריים רוצחים צעיר, מגיל אלים
 ער־ כיאסר ותאוות־דם כסף בצע של

 אלו מניעים מתוך הרי ״הגיבור״, פאת
 ולדפוק היהודיות, את לשחוט (הרצון

ה את המציאו בתחת) היהודים את
עז את לקבל כדי הפלסתינאית אגדה

 שכן אלו; בשאיפותיהם העולם רת
זאת לעשות מעיזים הם אין לבדם

לסעוד שנסע האיש
פרים
 קטנה מסעדה אביב. של פריס

 מי־החופים זיהום בגלל בסן־קלו.
 סן־ז׳אק קו׳קי למצוא השנה קשה

 ידוע צרפתי סופר ידידי, אמיתי.
 כזה מחסור כי אומר ואנין־טעם,

רא מאז בצרפת היה לא בצדפות
 זאת, ובכל הגרמני. הכיבוש שית

 קוקי יש בסן־קלו קטנה במיסעדה
 כפרי ברוטב עשוי טרי, סן־ז׳אק
 טועם אני בגבינה. ומוקדם בריטוני

 שלוש בדיוק שהושרו הצדפות, מן
ומס יתקשו, לבל בחומץ, דקות

 המצב יגיע אם כי לידידי ביר
יהיה התלקחות, לכלל באיזורנו

 מאשר יותר חמור בצדפות המחסור
 תמשיך צרפת עוד כל וישי. בימי

 באז־ מצהיר אני — ולסבוא לזלול
 אין — המצויין היין מן וגומא ניו
 דעה לחוות מוסרית זכות כל לה
שמו לשניים החשבון הסיכסוך. על
פרנק. נים

לונדון
 המתנוונת! אירופה אירופה, הו

 האימפריה, בירת קיץ, של לונדון
למבו כלכלי משבר בין מתלבטת

ש מי זאת, ובכל חברתית. כה
לו כדאי אמיתי, הודי מטבח מחפש

 דקות כמה ירחיק ללונדון, שיגש
 מסעדה אל ויכנס פיקאדילי, מכיכר
האח ההודית המסעדה — קטנה
 עדיין אפשר בה באירופה, רונה

 איצ׳יקידנה־מיצ׳יקידנה להשיג
ה ידידי, בפני המלצתי אמיתי.
 ואנין־ המפורסם האנגלי מחזאי
 ב־ האיצ׳יקידנה את לנסות הטעם,

 תוך מקורי, בנגאלי רוטב־אגבות
ה תהליכי על אותו מעמיד שאני

 המתרחשים הברורים התפוררות
 האחרונות. בשנים הנאור בעולם

 שלושים שמזה השבעה, אנגליה
 מיל״ של טעמה את שכחה שנה
שו שלנו, זו כמו אמיתית, חמה
שא ממנה אירופה, עם יחד קעת

 אירוניה, איזו להינתק. תמיד פה
 לשנינו ומזמין לידידי, אומר אני

 הנקיון קשמירית. אגוזים רפרפת
בסדר.

רומא
מז הכבד החום סתיו. של רומא

 רק יש ברומא תל־אביב. את כיר
 הפלאצה בסביבות אחת, מיסעדה

 זאפטג־ מגישה שעדיין דה־ספאצה
 תמצא לא שכבר כזאת אמיתית. יד,

 שמיו־ זאפטניה בקלאבריה. אפילו
המדי בשום. ומאודה בשמש בשת
 הסועד אנין־הטעם, האיטלקי נאי

ה ההתפשטות מפני מזהיר עמי,
 נמסה ממש הזאפטניה סובייטית.

 ליפול עומדת איטליה אפילו בפה.
הגפ כמו אין הקומוניסטים. בידי
 המעוז ואתם סיציליה. של נים

 האדום היין אומר. הוא האחרון,
 לוחמי־ וצלול. רד לגרון, מתחלק
ה ובגדה וביוון בספרד החרות

 מצד בחוץ, השירותים שמאלית.
 צריכים אנו המלצר. אמר ימין,

 שהרוסים לפגי בפלסטינים להכיר
 ליאונר־ מצויין. הקפה זאת. יעשו

 איזו — מאקיאוולי גאריבלדי, דו,
קבלה. לקחתי תרבות!

 מה שכל חסרי-תקנה פחדנים מהיותם
 ב־ לירות הוא לעשות מסוגלים שהם
 מתוך כמובן זאת כל שלהם... רגלם

 מידי בזהב שכרם את לקבל תקווה
והאנטישמים. הנאצים
 הגיע כיצד כך על עומד אתה ומייד
לה ההומוסקסואל-רוצח-פחדן ערפאת

 הומוסקסד קבוצת של מנהיגם יות
 הקוראת זו אללים־רוצחים־פחדנים

״פלסתינאים״. לעצמה
 הערבים של האמיתי פרצופם זהו
 וחובה בפרט, וה״פלסתינאים״ בכלל

 ספר לקרוא אמיתי שוחר־ספהות כל על
 וידע זה) מאמר (ראה נכון ולהבינו זה

עומד. הוא היכן

ע ג ר האחרון: ב

השרב
נשבר

 כך בכל. והודה נשבר השרב
המישטרה. דובר אמש מסר

 לאחר כי לכתבים, סיפר הדובר
 השרב נשבר ממושכת חקירה
 ארלו־ את רצחתי ״אני והודה,
זורוב."
 כי ואמר, הוםי,ס המישטרה דובר

 מן מצוצות תו הקא על הידיעות
האצבע.

 נועם * לשינוי ארצי שלמה
 בחוגי תסיסה • לר״צ קניאל

 • צדיקוב מקהלת של הצעירים
 והאחיות״ ב״האחים לליבון החוג
אי • פנימיות לבחירות קורא
עוד הסכם צפוי * סולו לנית
 לליברלים וייס רוני בין פים

 למערך גישושים * העצמאיים
״לעם״. — גדסי

 המדינית בזירה צפוי חם שבוע סוף
 להקדמת והסיכוי קדום פרשת רקע על

 קדחתניות התרוצצויות הבחירות. מערכת
 כלל את מאפיינים בין־סיעתיים ומתחים

הכלל. מן יוצא ללא המיפלגות,
 ל״שינוי״ ארצי שלטה של הצטרפותו

 השונים, במרכזים אדום אור הדליקה
רשי הקמת על השמועות נוכח בעיקר

מזו שאינם אישים של מייפלגתית על מה
 בראשות מסויים, פוליטי קו עם הים

 ממשלת- להקים הקוראת גאון, יהורם
זמרים. של חירום

הש שעבר בשבוע שנתקיימה בפגישה
 ראובני, דורית ירקוני, יפה גם תתפו

 להקת ויוצאי רננים להקת מאירי, עוזי
 למשוך מבקשים הרשימה אנשי השיריון.

 הנהנית דמארי, שושנה את גם אליהם
 האינטליגנציה בקרב רבה מפופולריות

העובדת.
 האגף לבין הימני האגף בין המאבק

 מימון- רקע על ב״פרברים״, השמאלי
 כי אף ומחריף. הולך מארה״ב, הביניים

 יחסים על ה״פרברים״ שומרים חוץ כלפי
 התסיסה כי ספק אין הרי קורקטיים,

ב כבר סדקים לבקוע עלולה הפנימית
קרוב.

 עובר ב״חכל אהרון שלומית חטיבת
החטי מישטר לביטול קוראת חביבי״

 ״אף״, חטיבות כי נודע בלהקה. בות
מני לכך, ששים אינם ו״גרון״ ״אוזן״
שונים. מוקים

 נפגשו שנים מזה ראשונה בפגישה
 ויוצאי ז׳בוטינסקי תנועת יוצאי לאחרונה

 נוסיפים, מיפגשים וצופים חנח״ל, להקת
 לקראת ההיסטורי״ ״הקרע מעל שיגשרו

הצפויות. ההכרעות

ה ת !א
 ישראל תושב שהיית אתה

— לגבולותיה מחוץ היום וחי

תה שוב אנא, הבי
לנמושות זקוקה ישראל מדינת

 חלאה! אלינו, שוב חרא! בן, רוצים אנו
טינופת! הביתה, מלוכלך! יא חזור,

— נמושות לנפולת טובים תנאים
ועוד! במיסים בדיור, הקלות
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ועודד! חזור — יורד בואה

 הקליטה משרד
נמושות לנפולת הוועדה
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