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ומכונת אפיה תנור

 עצמה על נוטלת הקוראת
מאוד מטוכנת משימה

 בן־אמוץ דן נטפל שבוע מדי
 את בו ומורח תמים לקורבן
ב הנתקל כל הטפל. מדורו
 יונתן בין — בטעות מדור
מת — השלולית ומלך הקטן
 לפני עד הלאה• ועובר חלחל

 סלידה כלפיו חשתי קצר זמן
ההת לאחר אך בלבד, עמוקה
 בעלי־טור על האחרונות קפות

יוקדת. לשינאה סלידתי הפכה ואהודים, טובים
 הדה של המצויין סיפרה על הבלע דברי תישפוכת ואחרי

אותו. לשסע פשוט לי בא בושם,
 על הברברית בהסתערות גדותיו על עלה ביב־השופכין אך

 מרדכי של סיפרו הוקעת על־ידי שעשה המיצווה בגין עומר דן
 שדן נוכח טובה שעה הבידור בתוכנית שצפה מי כל הזדביץ.

 להביך הצליח שמישהו הראשונה הפעם זו מילה. בבל צדק עומר
 אותו סובלת איך להבין וקשה הגלויה, בגסוחו פאר מני את

 שונא שהאיש ברור ״שיריו״, קריאת לאחר הנעימה. שמר נעמי
 על להגן התאמץ בן־אמוץ ואם בפרט, ונשים בכלל אגשים

סירה. באותה היותו על הודאה אלא זו אין המפוקפקת, גבריותו
ד;עניין. לעצם ועכשיו

 ונועז נאור אף העז לא עתה עד כיצד תוהה הנני מכבר זה
 לשחץ החבים האורים־ותומים כל היכן כגמולו. הזה לשחצן להשיב

 כפי־ שפיו מאחד להתעלם פה־אחד הסכימו אולי ? מחץ מכת
י הטבעת

 פמיניסטית אינני ואפילו — התמה אני נרתמתי בלית־ברירה
המלאכה. את לעשות — מצוייר!
 להגברת מעבידיו שמצאו הפיתרון הוא בן־אמוץ דן אם

נפלו. אלא ירדו לא אזי העם״, אל ו״לרדת התפוצה
להז גם חייב הוא אחר, או זה כתב על שלו התקפה בכל

 העיתון של שסופו והעובדה מייצג״, שהוא ״העיתון את כיר
 עיתון של חוזר בשימוש רע מה ודגים. לעופות אריזה כנייר

 וחלק נקי נשאר הוא דבר• עוטפים אין שלו בעיתון ז טוב
למחרת. ומוחזר

שביק המעטים זמנה. טרם שנסגרה שלו, ל״תערוכה״ ועתי!
 הקרובה, מהמיזבלה גרוטאות באוסף נראה שהכל סיפרו רו,

 פלא !כניסה דמי לגבות והחוצפה לראווה. והוצג נצבע שנוקה,
ובא. שטרח טיפש לכל כעונש יציאה, דמי גם גבה שלא

המצי בצעירות בן־אמוץ דן התפאר מרשימותיו באחת
ביתו. את פות

יוצאת •*זקנה) (או צעירה אף נראתה לא מזמן כבר .,
ביתו. [מפתח

? (ואכזבה) בושה מרוב החלון דרך מתגנבות הן אולי ן
ראשון־לציון ויגדיר, איטה

אמוץ כן־ סופר
וחלק נקי

 )13 מעמוד (המשך
 חבריו שכינוהו כפי עייזר, לעצמו

המת רבים, אח״מים זאב. במצודת
שהו ובגילם, בהשקפותיהם קדמים

שמות כשנולדו להם קבעו ריהם

 עם מזדהה איני אישית אני אך —
 לוויג־ הרב עם לא וגס אמונים גוש
הע היתד, זה בעניין שנאמר מה גר.
 קשר אין ולי ישי, שרית של רה

לזה.

החמישיה, לאם לאומי בנק מתנת

שרביט חפציבה

 חמישיה ילדה מפתח-תקווה שרביט חפציבה הגב׳
ילדים. ארבעה שרביט לזוג ״השרון״. בביה״ח

 בנה שרביט, חפציבה הגב׳ לשמאל: מימין בתמונה
מג׳ר. דוד מר בפתח־תקווה בל״ל סניף ומנהל ירון

 ישעיה, שמואל, — נאים עבריים
 שי... ציפורה, אריאל, עוזר, חיה,

ושי זיקנה עד לשאת, מוסיפים —
 שכינו המשוכנזים הכינויים את בה

בינקותם. סובביהם אותם
 ה־ יעשו מה נשאלתי, לאחרונה

 ה־ או ה,מושבניק׳, ,קיבוצניקית׳,
ה בכינויים הבוחלים ,פלמחניקית׳,

 בקיבוצאית, רע מה והשבתי, אלה׳
 1 פלמחאית מושבאי,

 — אישה או — שאיש בטוחני
 בין הניכור את להעמיק רוצה אינו

 ההתמוגגות למעשה, אבל, עדות,
מ בפומבי, אנשי־ציבור, הזאת־של
 מנכר. גורם היא האלה, הכינויים

ירושלים סיוץ, ראובן ד״ר
• • •

א *מונים גוש ד
 לתקן מבקש חמתראיין

 ״העולם אומרים, חם (מה
)2300 חזה״
 נוצר ישי שרית של מד,עדותיה

 היותי לעובדת מתכחש שאני הרושם
 מהאמת. רחוק שהוא דבר — ערבי

 גם !ערבי להיות גא אני אדרבא.
ה לעם מתנגד שאני נכון זה אין

 עקרונית מתנגד אני אך פלסטיני,
 אף ואני שהוא, סוג מכל לרצח

 פלסטינית מדינה להקמת מתנגד
ההת בענייו ישראל. מדינת במקום

 על התנחלות נגד אני נחלויות:
ערבית. אדמה

 שגוש העירה אומנם המראיינת
לשורותיו אותי לצרף יכול אמונים

•י• *

עסלי מרואיין
ערבי להיות גא

 השר של כיועצו למינויי באשר
 לומר שאוכל מה כל פת, גידעון
יער״. ולא דובים ״לא הוא:

תל-אביב עסלי, טהה
• • •

ג1רציוז אילו
:נביא־הזעם דבר וזה
חדלים אינם המתים ...וחותכי

)16 בענווד (המשך

 מודעות קבעת
 העיתונים עכל

המערכת במחירי

ס
אידיאי פרשם

 תל־אביב 110 גבירול אבן
 אנטוקולסקי) (פינת

772118 ,227117 טלפון

מכחכים

 של המנויים תעריפון
ס1.10.81־0 החל ל ש 1 ר ר8

בשקל שנה לחצי בשקל לשנה
חחנאוח מחיר
בסה״פ מע״מ משלוח העיתון ״ ח ס

380 660 = 70 +45 +. 545 בארץ ♦
420 773 — 83 + 145 + 545 רגיל דואר תבל לארצות ♦

 חוץ לארצות המנוי דמי
אויר בדואר

470 879 = 94 +240 + 545 אירופה ♦
720 1290 = 138 + 607 + 545 קו קנדה, ארה״ב, מקסי ♦

1050 2000 —203 + 1252 + 545
 קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה,

זילנד ניו אוסטרליה, פרו,
♦

750 1420 =152 + 723 + 545
 ניגריה, השנהב, חוף גאנה,

קניה חבש, טוגו, דרוס-אפריקח,
♦

890 1630 = 175 +910 + 545 יפן טאיוון, פנמה, ♦

780 1440 = 154 +741+545 קוריאה סינגפור, הונג־קונג, תאילנד, ♦
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