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 ממנה. נפרדים ולא ?ב1^נ0 ב־ התאהבו בישראל התיירים
★ אותה משיגים הם מקום. בכל ־ ובישראל בניו־יורק

-ש

־ ז11\1£ אוהבים שם וגם כאן

 ה־ של סוכן־נוסע שהינו דומה ולעיתים
 העיברית...״ המיפרות בחורש יבסקציה

 אישית לנגח היתה לא מטרתה זו, הגדרה
 השקפתו מבחינת להגדיר, אלא בסר את

מיקו את הרשימה, מחבר של התרבותית
 של השונים הזרמים בין בסר של מו

 העיברית והסיפרות היהודית, הסיפרות
 זו. ספרותית מורשת מתוך בארץ המתהווה

 מידע אספקת היתה זה ניסוח של מטרתו
עקרו אי־הסכמה אחת: שכוונתו גרידא,

 על העוברים התהליכים פירוש על נית
 ד־ אליבא (״יהודית״, הישראלית הסיפרות

 ב־ אישית לפגיעה ניסיון שום ללא בסר)
 ״מיל־ המדורית כותרת־המישנה גס בסר.
בתה העיסוי על מעידה תרבויות״ חמת
 מבני־ שכמה מאחר פנים, כל על זה. ליך

ניס עומר, דן הרשימה, כותב של מישפחתו
 מיל־ שתי שבין בתקופה ה,יבסקציה׳. עם נו

 זה, בכינוי גנאי רואה אינו חמות־העולם,
 בכך. הכרוך כל על אידיאולוגי שוני אלא
 זאת למרות נפגע עצמו מצא בסר מר אס
בפניו. התנצלותה את מביעה המערכת —

הבטנים מיל׳חמת
 הזה (העולם בעיתונכם הדיווח פי על
 ב־ השוהים הישראלים משתעשעים ),2104

 ̂ אי־ מצריות. רקדניות־בטן במופעי קאהיר
 גם שכן בזה דווקא מצאו מה מביו גני

חסרות לא והבטן, השם בעזרת בארצנו,

כמצריים ורקדנית־■כטן נתן אייכי
— הבטן

כישראל ורקדנית־בטן אייכי
העליונה על —

לנ צריך זה בשביל האם רקדניות־בטן.
ז מצריים עד סוע
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ב שערך המסיבה את בעיתמכם ראיתי
 שבה מספינת־השלום, נתן אייבי זמנו

 * רי־ בשם ישראלית רקדנית־בטן הופיעה
 במאום, נופלת אינה היא לדעתי קי.

ה מרקדניות־הבטן בביטנה, שלא ובוודאי
 ש־ מציע אני השלום יבוא כאשר מצריות.

ש הכדורגל תחרויות מלבד יארגן, אייבי
 בין תחרות גם לארגנן, להוט כל-כך הוא

 בטוחני ומצריות. ישראליות רקדניות־בטן
 לא בכדורגל, כמו שלא זה, ״שבתחום

התחתונה. על ביטננז תהיה
רמת־גן קצב, שאול


