
אותך! עשה אידיוט
 פותחת אני ,22.6.76 בבוקר, שלישי ביום

 ישר ביחד, שלי העיניים ואת הרדיו את
הנבלות. עברית״. של ״רגע על

 שומעות שלי האוזניים על־הסופח, בכה,
שימותו. אינען־דינם, אותי! מקללים אותם
 משהו? להם עשה מי להם? יש ימה

 שאני נמז תיכף נכה? סתם יחרבתום.
 ז לעבודודנל־חיינו ללכת מצוברחת, קמה

 היום? כל את לי יהרגו מהבוקר שכבר
 !ססססס־אמום חראים. דרעקעס. מנוולים.

שיישר&ו. אחוזה,
מצידי. יפה לא שזה לי תגידו ושלא

 מד,״רגע הזאתי, המגעילה התחילה. היא זה
גם. מותר לי אז עברית״. של

 שאין בעבר, לך אמרתי פעמים ״כמה
ד,פר את תשמעו רק — זאתי״ אומרים
 לנו אמרה היא פעמים הרבה כבר צופה!

 יכולה הזו הדבק איד ראיתם זה; את
טיייייינופת! לנשמה? להיכנס

 בשביל להגיד נותנים למה יש?! מה
 אשה בשביל נותנים ולא — ,״זהו״ — איש

״זאתי״? להגיד
 הזאתי שהמטומטמת טוב יותר בכלל,

ת׳ראש, לשים יכולה אני תנ״ך. קודם תלמד

בן־יהודה נתיבה
! ? רדיו זה

 איך — רגע זה. את יש בתנ״ך שאפילו
 לך הארץ, זאתי ״כי :כן — שם הולד זה

 הזו למחוראית יש מה נו? אותה״. נתניתי
 ששש־שכל בלטה. בחיי, עכשיו? להגיד

זוועה. דבר מעצבנת, איד בכפית.
 אפילו המלוכלך. שלה הפה זה נורא הכי

 לא אני שבאמת ונגיד נכון, הפל זה אם
 שפה יודעת -שאני (כאילו עיברית ״יודעת״
 מה שהיא? חושבת היא מה אז אחרתז),

 מעל ועוד לי, להגיד שוזעיז בשבילי, היא
 ״זאתי״, שאומרת זו זה ואני — האתר גבי
אידיוט! שאני מזה יוצא אז

 חתיכת- !יה־חונטה ! ? אידיוט אני
 :משהו לד אגיד ואני פה תבואי !שרמוטה
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צודקת לעולם טעות

 הגשש עליהם שאמרו מה בידי־בדיוק זה
ה ״הלו! החיוור:  -שחם איד רדיו?!״ ז

צדקו!
 ירושלים בן־יהודה, נתיבה

לחזית־הסירוב אש״ח בין
 כמוצא היתד, באוגנדה צד,״ל פעולת

 מדינת־ישראל, נקלעה שאליו לסגך יחידי
בלתי-נמנעת. זו פעולה היתה ולכן

 היו אסירים וארבעים ויתרנו, אילו
 פותרים היינו לא אזי לחופשי, משתחררים

 להמשך יד נותנים היינו להיפך, דבר.
 במיקרה לכן, בעולם. הטרור סחטנות
 לחזית־ להוכיח צורך היה זה קונקרטי
 בשום נוותר שלא חבש, ג׳ורג׳ של הסירוב

סוג, מכל טרור נגד ונילחם ואופן פנים

קאופמן אליהו
תופח החשש

ובאדר־מיינהוף. חבש של טרור כשהוא גם
 בלתי- ,בצורר תופח הגדול ח-ששי אך

 הציבור תגובת את רואה כשאני רגילה,
 הישראלי הציבור זו. לפעולה הישראלי

 רבין ממשלת פישעי כל את לפתע שפח
 מנהיגי הם ולפתע בגין, של הדמגוגיה ואת
 דבר הסיק, הציבור הבלתי־מעורערים. העם
 מן להתעלם שעליו מכל, ומסוכן גרוע

 רואה הוא אש״ף ואת הפלסטינית, הבעייה
 חטיפת את שביצעה מחזית־?־,סירוב כחלק

לאוגנדה. המטוס
 להבין הישראלי הציבור על ראשית,

 לכסות כלל יכולה אינה צד,״ל שפעולת
 היא ולהיפך וממשלתו, רבין ;מחדלי על
 המטוס חטיפת מחדליו. את חושפת רק

המחז החוליות בשרשרת חוליה, עוד היא
 מאי- כתוצאה הערבית הלאומנות את קות

 לבעייה להתייחס ישראל מפשלת של רצונה
 להיחלץ דרך למצוא עלינו הפלסטינית.

 שאליו הפוליטי־עולמי, והבידוד הסבך מן
רבין־פרם־אלון. לממ-שלת ״תודות״ נקלענו
 שהאופוזיציה להבין עלינו לבגין, אשר
 פעולה כל על תקפוץ תמיד שלנו הימנית
 זאת ולעומת הממשלה, שתבצע חיובית
 שלה. שלילית פעולה מכל עמוקות תסתייג

 לדבריו גדולה חשיבות לייחס לנו אל לכן,
 שטויות. רצופים שהיו בכנסת, בגין של
 הרישמי נציגו כיום הוא שאש״ף לזכור יש
מעוד -שאינם ולאלה הפלסטיני, העם של

 חזית- איננו שאש״ף לציין רצוי כנים,
 אלא המטוס, חטיפת את שביצעה הסירוב
החטיפה. את גינה דווקא

ראשורלציוו קאופמן, אדיהו

ה ב״משט א׳ ביום שהשתתפו האניות, שתי
 לייסוד 200ה־ השנה יום לדגי* הגדול, הצדקה״

 האדסון בנהר עוגנות אמריקה, שי ארצות־הברית
בהן יבקרו ימים׳ שלושה משך ניו־יורק. במרכז

 6.7.76 אחרונות״, ״ידיעות
חיפה רופץ, סימה

 חשודים עיסוי מכוני
לאמיצים בושת כבתי

 על־ידי חשודים כתל־אכים שפעלו עיסוי מכוני שני
לאמידים. ?בתי־כושת מסווה שימשו כי המשמדח

 22.6.76 ״דבר״,
תל־אביב דן, מרדכי
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 ביותר עשיר מבחר א.
 חוץ תקליטי של

תקליט כל להזמין תוכל ב.
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