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 לליסטים חברתי תקיפה. על פעם לא נשפטתי חיי. בימי התבזיתי רבות
 שכולה טלית שאני לומר ניתן שלא רן בביבים. שיכור התגלגלתי ולזונות.

לחופש״. ״הגעגועים מן יש בי גם תכלת.
 מאשר יותר וקרתני בזוי דבר היש אלה בימים ישאלוני אם זאת, ובכל
 בין ד״ש כנציג בצילום או חייך), הם (אלה שכאלה״ ״חיים בתוכנית להופיע
 — ברקע מחייך ידיו כשפרופסור (פרופסור), רובינשטיין ואמנון תמיר שמואל
גולן. מנחם של בסרט להופיע — !״ ״יש : אומר הייתי

 נראים ושריו ראש״ממשלתנו אצלו מליאה. לפרופונציה זוכה הכל אצלו
 נראה ז״ל נתניהו ויוני !״)ילדינו בחיי רולטה תשחק (״אל כמלכות־הכביש

 המטוס נוסעי לעיני רוזיה רוזה, רוזה, בשיר גסיסתו עם מייד שיפצח כקזבלן
המשוחררים.

 להתחזות הוא שחקנים, הקרויים אלה, פרצופי־דלעת של תפקידם ניחא,
 די לא וכי — ממשלתנו שרי אך מלא. בכסף הם מפוצים כך ועל ולהתבזות
 לעינינו חינם להתבזות הם צריכים האם — במיקצועם יום־יום הם שמתבזים

מבין. איני ן שחקנים של שכרם להלנת ולגרום לחמם לקחת טיבעיים, בצבעים
 מישו אנרי הצרפתי המשורר של בפרוזה מהשיר לצטט המקום פה ואולי

:שלי) חופשי (בתרגום שלי״ ״המלך
 / ראשו. את ומולך מתרומם לאיטי מלכי, על אני צר הלילה, ״בחלום

 מנערו אני / גרונו. ומולק עליו מתנפל אני ושוב כוחותיו אל הוא חוזר שנית
 מלכי, הוא הכל למרות / ראש. על רועד וכתרו זקן שזיפים כעץ ומנערו

בשירותו...״ שאני לשנינו בטוח וזה / זאת. יודע והוא זאת יודע אני
ונכלם. בוש ואני למציאות, חלום להפוך גולן מנחם הצליח ושוב

תל־אביב תומרקין, יגאל

------------ י
 הבקשה, את העביר בקנדה שליחנו בוץ.

 התשובה הקיבוצית. התנועה אל. כמקובל,
שלילית. היתה

 החליטה בתיק, נרשם כך דיאמונד, הגב׳
 משהוברר אישיים. קשרים להפעיל לנסות
 תוכל לא המיוחד מצבה שבגלל סופית

 אותה בדצמבר ההגשה, בקיבוץ להיקלט 4
 מחוץ ולקליטה לארץ לעלייה בקשה שנה,

המיכתב, את שהעביר שליחנו, לקיבוץ.
 לעלות ״׳מבקשת דיאמונד שהגברת ציין

באש החדש למרכז־הקלייטה 1977 בקיץ
 של בישיבה השנה. ביולי -שייפתח דוד,

 עליית את לאשר סוכם בינמשרדית ועדה
 דיווח דדכי־הקליטה. וסומנו והילדים, האם

 בתחילת קנדה, בטורונטו, לשליחנו הועבר
 לדעת נוכחנו המיכתב מתוכן השנה. מארס

המיו לקשיים מודעת דיאמונד הגב׳ כי
בישראל, לקליטתה בדרך לה ■שנמנו חדים
 כשלעצמה זו מודעות כי בטוחים ואנו

עליהם. להתגבר תעזור
טח למנכ׳׳ל מישנה דומיניץ, י.

ירושלים היהודית, הסוכנות של העלייה 1

? חיגם שיגאת
 ההשמצה דברי את בשאט־נפש קראתי

 ״השבעים בני־הקיבוצים נגד ניב קובי של
 ״הצעה ,2054 הזה (העולם והמטומטמים״.
מחייבים״). תאורים לשלילת בלתי־מחייבת

 כך על זעם תגובות הרבה הגיעו ודאי
 לפעמים יש האמת, על אודה למערכת.
הקיבוצית, בתנועה גם מוסכמים׳׳ ״שקרים

 לכנות אבל בני־אדם. רק מלאכים, איננו
בנו המתהדרים ״מטומטמים בני־קיבוצים *

 איכפ- ״לא 5,״שבעים טווס,״ של צות
ן ודים״
 שבני- 'מקיבוצי־שלי, לספר יכול אני

יום־ עובדים שלנו, המטומטמים הקיבוץ
ובמת־ בפרדם בבננות, מאד קשה עבודה

 רבים יוצאים שלהם נדשעות־המנוחה נה.
 במושבה נחשלים בנים ׳ולהדריך לעזור

פרס. לקבל עיל־מנת ולא — מיגדל השכנה,
שעו במיקצועה, אחות חברה, אצלנו יש

 הקימה עניות, מישפחות למען וטורחת זרת
הר (לאחר במיגדל משוטט לנוער מועדון

 וזכתה שונים), במוסדות התרוצצויות בה
ולשבמותה לה הטול״. ״המלאך בכינוי

י ומטומטמים״ ״שבעים לקרוא הכותב מעז
 מכאן אך מוצדקת, ביקורת גם ודאי יש
 רב — בהשמצות כללית להכללה ועד

 שבעים, ואנו לנו -שטוב נכון המרחק.
אי מדוע אך  סוף־סוף רמת־חיים. יש ל

מתפר אנו אך השנייה. העלייה ימי חלפו
 ושוחד, מספסדות ולא ישרה מעבודה נסים

 הטוב, כל למרות עדיין, רואה איני ובכלל,
 להצטרף הבאים של הארוכים התורים את

הקיבו התנועה מהווה בסך־הכל לקיבוץ.
 על האם — האוכלזסיה מכלל 40/0כ־ צית

 דווקא ניב? קובי •של קיצפו יצא זה
מנקו־ אחת עדיין היא הקיבוצית התנועה

 הזאת. הארץ בחיי המעטות דות־האור
 על במילחמות נפלו בבנינו ■וטובים רבים

 ■של לפרופורציות מעבר הרבה קיומנו,
השונ שינאת הארץ. באוכלוסיית כמותנו

היא. שינאת־חינם — אותנו אים
נימסר קיבוץ יניב, ש.

הבוהמה על מתלבשים
ש כך על כתבתם אחדות פעמים כבר

 אנשי על ״,לעלות״ מעדיפים השוטרים
 את לתפוס במקום התל־אביבית, הבוהמה

 הגדולים. האמיתיים, הפושעים
כפי דעתכם, עם מסכים לא-כל-כך אני

 שכותבים איש־בוהמה בכתבות. שהובעה
 במדורי־ה- בעיתונים אותו רואים עליו,

 צריך לטלוויזיה, אותו ומצלמים חברה,
בישראל. בית לכל דוגמה לשמש
 אז נאפם, קצת לקחת רוצה הוא ואש
 אם אותו. שיעצרו הצ׳אנס את גם שיקח

כ מתפרסם, והדבר איש־בוהמה עוצרים
פע יחשבו אנשים העיתונים, בכל מובן,
ולהס הצ׳אנס את לקחת כדאי אם מיים
סמים. ועישון בקניית תכן

 אלי רס״ר על שלכם הירידה מזה, חוץ
 תל- מישטרת של הסמים ממיפלג דדון

 לדעתי, ממוזרה. יותר הרבה היא אביב
 הטוב הצד על תפקידו את מבצע הוא

 שהובא ההרואין מישלוח ותפיסת ביותר,
 לפני בראש־&ינה ונתגלה מהמיזרח־הרחוק

 נוספת. פעם זאת מוכיח שבועות, כמה
 אנשי־בוהמה עוצר שהוא מאמין לא אני
 שלו. האישית הפירסומת בשביל רק

 כמו שוטרים הרבה לנו שהיו הלוואי
נסית. יושבי כמו מסוממים ופחות דדון,

בני־ביק בן־דוד, אלי,הו

הבו אנשי סביב מרחרחים שהם איך
 מישהו לתפוס ״מתים׳׳ הם איך המה,
 מופיע כששמם חוגגים הם איך חם״. ״על

 ידועים. אמנים של שמם ליד בעיתונים
עצמם! של מההצלחה מטורפים הם איך

 עם להתאמץ להם למה בסך־הכל, כי
 סוחרי- האמיתיים, הפושעים הגדולים, כל

 ידיעה בשביל ז -שווה זה כל למה ? הסמים
 הלפני־אח- העמוד בסוף טורים שני על

 בדיזנ־ לעבוד טוב יותר שלא. בטח רון?
מענ שבאמת האנשים על ולעלות גוף,

שלהם. הקהל את יינים
 החבר׳ה לכל תשואות לדדיון. תשואות

פירסומת? בשביל עושים לא מה שלו.
 10 גדולה. מציאה באמת מזה, חוץ

 שני י קראום שמול׳יק אצל חשיש גרם
 מציאה ממש זוהר? אורי אצל חשיש יגרם

 הקשות השנים כל את שווה זה גדולה.
האמיתיים. הגנבים אחר מירדף של

ישראל. למישטדת כה־לחי
רמת־גן הבוהמה, מן לא אזרח

̂הצביעו1 * 
!היום ייכבר3

 הסיכוי זה
 לזכות שלכם

ן!7ענ בפרס
 באילת שבוע • לאנגליה סיסה

 פאר במלון שבוע סוף • גולן ספרית
 בשי זוכה משתתף כלריחניות. שי חבילות ומאות

 81*111 גלות סכיני 5 חינם
 שלדבתמרוקיה, הקלפי

בשקם,
 לצרכו בהמשביר

שלום. בו ובכל
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