
 הסא־ בסדר באמת הוא שלום. איתנו יעשה והוא פיקח
 עולמי, מנהיג הוא בגין וגם עניין. מבין הוא הזה. דאת
 אומרים בעבודה כולם בגין. גדול, אדם באמת הוא
זה.״ את

יוספאל. שאל ז״ לפירמידות לנסוע נוכל עכשיו ״אז
 נתפוס החדש, הפרייבט את יקנה אני רק ״בטח,

ז״ אחרונה מנה יש מה בעיות. אין וניסע. שבת איזה
פימת.״ ״סלט
 כבר זה הטלוויזיה, את תפתח לך יוספאל, ״טוב.
מתחיל."

הישראלית. השלום תוכנית את פירטו בחדשות
וגמר חותמים מחר ״זהו. יוסף, אמר לכם,״ ״אמרתי

 כמו בגין זה את שיחק יותר. לעשות מה פה אין נו.
 הוא יגיד. והוא כן. להגיד מוכרח סאדאת אין, אלוף.
 סאדאת. גדול, ערמומי הוא שחושבים. ממה חכם יותר
 מה את יקח הוא אז יקבל, לא הוא שיותר יודע הוא
גמרנו." לו. שיש

יוספית. שאלה לפירמידות!״, ניסע ״אז
 לישון. כולם עכשיו הבא. בשבוע נוסעים ״גמרנו,

!׳׳ יאללה
לישון. ויוספה יוסף גם הלכו הטלוויזיה אחרי

 והלך יוסף אמר טוב,״ לילה שלום. יהיה, ״שלום
לישון.

לישון. והלכה יוספה אמרה טוב,״ ״לילה
 — יוספית יוספאל, יוספון, מוכן. האוכל ״יוסף

!מתקרר האוכל !לשולחן
מהכורסא. וקם העיתון את קיפל יוסף
 כשהתיישב אמר הערבים,״ שלום, רוצים לא ״הם
 נאצי, הוא היהודים. את להשמיד רוצים ״הם לשולחן,

 נאצים, כולם הם כלום. יעזור לא פה הזה. הסאדאת
 את לאנוס היהודים. כל את להשמיד רוצים הערבים,
ה את שלחת שלנו. הכסף את לקחת שלנו, הילדים

!״ טוטו
יוספון. אמר ״כן,״
 ערבים יהיו שפה זמן כל לדבר. מי עם אין כן. ״כן,

 החרא הרס, הוא הבורסה את וגם שלום. יהיה לא
 ואת אותו להכניס צריך מושתן. ערבי סאדאת, חזה,

 הכל. זח אותם. ולחסל גדול אחד לוואדי הערבים כל
״אחרונה מנה יש מה זה. רק !

טבעי." ״מיץ
 כבר זה הטלוויזיה, את תפתח לך יוספון, ״טוב.
מתחיל.״

המשא-ומתן. את הערבים פוצצו כיצד סיפרו בחדשות
מס לא הבני־זונות. רוצים, הם פלסתינאית ״מדינה

 לקחת אחת. עוד רוצים הם מדינות, ושלוש עשרים פיק
 שיוכלו בטח, לערבים. אותה ולתת שלנו האדמה את

 האלו. המסריחים הבתים, לתוך בתותחים לנו לירות
 אין. האלו. הפלסתינאים כל את לחסל, אותם גם צריך

 יגידו שהם חושבים הם שלום. איתם יהיה לא לעולם
 שאנחנו בטח, האלו. הפרימיטיבים לחיות, איך לנו

 מה הסכין. את לנו להכניס שיוכלו חגב את להם ניתן
 הנעליים, את להם שנצחצח רוצים חם גם אולי עוד!

״יאללה לישון. כולם עכשיו פרימיטיבים. חתיכת !
לישון. ויוספה יוסף גם הלכו הטלוויזיה אחרי
האלה. הערבים עם לעולם שלום יהיה לא ״פה

לישון. והלך יוסף אמר טוב,״ לילה זהו.
לישון. והלכה יוספה אמרה טוב,״ ״לילה

 — יוספית יוספון, יוספאל, מוכן. האוכל ״יוסף,
מתקרר האוכל !לשולחן

מהכורסא. וקם העיתון את קיפל יוסף
 ״טוב לשולחן, כשהתיישב אמר מאד,״ טוב ״תרגיל

מאד."
״,מלמיליאן .״של יוספון. שאל !

 בגין — לי תאמין אבל גדול, שחקן ״מלמיליאן
 הכל זה מבין, ״אתה יוסף, אמר ממנו,״ טוב יותר

 בועט. ונוימן הכדור מעל קופץ שמלמיליאן כמו תרגיל.
 אמר בגין — מבין אתה טוב. יותר אבל דבר, אותו

 שהוא למה !למה והלך. צריך״ לא רוצים ״לא לערבים
 ואז יתחננו. הם יחזרו. חם ילדים כמו יחזרו. שהם יודע
 טובים ילדים כמו השלום. על יחתמו והם יסכים בגין
 כבר והם ולחכות לשבת צריך רק בגין יחתמו. הם

 אחרי וזהו. ימים כמה קצת יצעקו הם בטוח. זה יבואו.
 יש מה שיגעון. תרגיל ממש זה ויחתמו. יבואו הם זה

״אחרונה מנה !
בננות." עם עץ ״תפוחי

 כבר זה הטלוויזיה, את תפתחי לכי יוספית, ״טוב.
מתחיל."

לטלפון. מחכה שהוא ראש-הממשלה הודיע בחדשות
 ״עכשיו יוסף, אמר לכם,״ אמרתי רואים, ״אתם

 והם טפשים, עקשנים סתם שהערבים ייראו כולם
 מקסימום שבוע, ותוך טיפשים שהם ייראו בעצמם

 מה תיראו. עוד אתם הכל. על יחתמו הם שבועיים,
״זח אחרי יש !

יוספית. אמרה ״דראמה,״
 ״איפה יוסף, אמר האלו,״ השטויות פעם ״עוד

"איפה ועשיר׳ ,עני !
 זה, את הורידו שחם חבל ועשיר׳. ,עני יופי היה ״זה

ייספה. אמרה הזאת,״ הטלוויזיה
האגרה,״ את לחם שישלמו רוצים שהם ״העיקר

״יאללה לישון. כולם ״עכשיו יוסף, אמר !
לישון. ויוספה יוסף גם הלכו הטלוויזיה אחרי
טוב,״ לילה בסדר. יהיה יחתמו. הם יבואו, ״הם

לישון. והלך יוסף אמר
לישון. והלכה יוספה אמרה טוב,״ ״לילה
 — יוספאל יוספון, יוספית, מוכן. האוכל ״יוסף,

״מתקרר האוכל !לשולחן !
מהכורסא. וקם העיתון את קיפל יוסף

״אנטי לשולחן, כשהתיישב אמר ״אנטישמים,״
שמים.״
״,״מי יוספאל. שאל !

כולם.״ אנטישמים, ״כולם
יוספה. אמרח במכולת,״ אצלנו שקונה אחד גוי ״יש
 העם את להשמיד רוצים רק האלו הגויים ״כל
 אנטישמים, כולם חם הערבים. כמו בדיוק חם היהודי.

 חם ״עכשיו יוסף, אמר דבר,״ אותו כולם העולם. כל
 המשא את פוצצנו שאנחנו ישראל את מאשימים כולם

 חם לוותר. רוצים לא שאנחנו נוקשים. שאנחנו ומתן.
 זה היהודי. נגד יהיה תמיד גוי אין, נגדנו. תמיד היו

 הוא גויים, עם שחי אחד בעבודה אצלנו יש בדם. אצלם
 אנטישמים, כולם חם זה. את לי אמר בעצמו הוא יודע.

הגויים." כל
יוספית. אמרה נגדנו,״ כולו ״העולם

״אחרונה מנח יש מה נגדנו. כולו העולם ״נכון, !
פומלות.״ ״יש

 כבר זה הטלוויזיה, את תפתחי לכי יוספית, ״טוב.
מתחיל.״

מהעולם. דיווחים הביאו בחדשות
 שונאים אנטישמים. כולם ״הם יוסף, אמר זה,״ ״זהו

 הנפט את רוצים שהם בגלל הכל זה בדם. היהודים את
 אותנו למכור מוכנים האלו. המסריחים הערבים של

אותנו.״ להשמיד הנפט. בשביל
יוספאל. אמר נגדנו״, כולו ״העולם
אנטישמים. שהם בגלל נגדנו. הם תמיד ״בדיוק.

אנטישמים.״ הם בדם
יוספון. אמר נגדנו,״ כולו ״העולם

 לישון. כולם עכשיו נגדנו. העולם כל כן. ״כן,
״יאללה !

לישון. ויוספה יוסף גם הלכו הטלוויזיה אחרי
 והלך יוסף אמר טוב,״ לילה נגדנו. כולו ״העולם

לישון.
לישון. והלכה יוספה אמרה טוב,״ ״לילה
 — יוספית יוספאל, יוספון, מוכן. האוכל ״יוסף,

!׳׳מתקרר האוכל !לשולחן
מהכורסא. וקם העיתון את קיפל יוסף
לשולחן. כשהתיישב אמר מבינים,״ הם כוח ״רק

יוספאל. שאל ״הגויים!״,
 איתם דבר מבינים. הם כוח רק הערבים. ״לא.

 זה דבר, אין טוב. — ברע איתם דבר טוב. לא — בטוב
מאד.״ טוב זה טוב.

״,״הבורסה יוספון. שאל !
בכוח. רק הערבים עם אבל טוב. הכל ״בבורסה

 אם ככה. לחם נראה — ככה רוצים הם אם טוב. וזה
 כל־כך אנחנו חזקים. אנחנו בבקשה. — בכוח רוצים הם

 להם נכניס זה. על חולמים לא אפילו שחם חזקים,
 נקרע בכלל. להם בא זה מאיפה יידעו לא שהם ככה,

 זה אחרי שלום. ירצו כבר הם זה אחרי לגמרי. אותם
 כבר הם יחטפו, שהם אחרי לתמיד. שלום יהיה כבר
 לחם נעשה אנחנו זה אחרי לא. הו קונצים, יעשו לא
 מנה יש מה דגים. כמו ישתקו. והם השלום, את

״אחרונה !
״גואיבות.״

 כבר זה הטלווייזה, את תפתח לך יוספון, ״טוב.
מתחיל.״

עוד. שלא לעולם ראש״חממשלה הודיע בחדשות
לש צריך לא מאד. ״טוב יוסף, אמר מאד,״ ״טוב

 פחדנים. שאנחנו יחשבו שלא להם. להראות צריך תוק.
 של האימא את נקרע אנחנו. מי לחם נראה אנחנו לא,
 ועוד שלום. איתנו יעשו כבר הם זה אחרי הערבים. כל

 לחם נראה אז מבינים. הם כוח רק כי יעשו. חם איך
 לבגין. הכבוד כל מאד. טוב אותם. נקרע כוח. זח מה

 איתנו יעשו שחם ככה, יחטפו חם כן. אותם. נקרע
 איתנו לעשות יתחננו שחם ככה, יחטפו הם שלום.
״יאללה לישון. כולם עכשיו שלום. !

לישון. ויוספה יוסף גם הלכו הטלוויזיה אחרי
בדלת. דפיקות נשמעו לפתע

יוספה. שאלה !״,כזאת בשעה להיות יכול זח ״מי
 גיוס. ״צו שבדלת, החייל אמר יוסף!״ ״אדון
״מילחמח !
 אמר טוב,״ לילה !קדימה אותם. נקרע מאד. ״טוב

והלך. יוסף
לישון. והלכה יוספה אמרח טוב,״ ״לילה

ניב קובי




