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על מנהיג אופוזיציה בעל
מינהג מבין.
לפני שנים רבות ,בארץ אחת
שכולנו מכירים היטב ,היה מנהיג־
אופוזיציה בעל מינהג מביך  :הוא
היה צועק ״גם אני ,גם אני !״ בכל
פעם שמנהיג הממשלה החליט אחת
מהחלטותיו הקטנוניות ,המטופשות,
הפרובוקטיוויות והיהירות ,ובכל
פעם שנשא אחד מנאומיו הקנאיים,
מעוררי־הסערה .מנהיג־האופוזיציה
הטוב פחד ,כי אם לא יצעק בקול
רם וברור ״גם אני ,גם אני,״ גב
רת גאולה כהן והרב חיים דרוקמן
יאשימו אותו שאינו פטריוט כמו
תם•
משום כך ,היה צועק ״גם אני,
גם אני!״ כאשר הוקמו יישובים
במקום הלא־נכון ובזמן הלא־נכון,
למטרה הלא־נכונה ; כאשר נאסרו
ועונו אזרחים ערבים ללא מישפט;
כאשר גורשו ראשי־עיריות ער
ביים .הוא צעק ״גם אני ,גם אני !״
כאשר עיתוניהם והאוניברסיטה
שלהם נסגרו ,כאשר נערכה ה 
פלישה ללבנון ,כאשר בגדאד ו

מאוזן
 . Iכך הם מבטאים עלי מוז
בשפה זרה )(6
 .4לו מר שביט היה משתף
את קופת־חולים ,ייתכן שתכ
נית זו לא היתר ,נכשלת )(5
 .7קיימת מדינה דרום אמרי 
קאית ,שמניותיה נסחרות ב
בורסה הישראלית )(5
 .8מתערב על פי צו ממשרד
החינוך )(4
 . 10לבריאות או לחרות הדרך
מתמשכת )מ( )(5
 . IIגם אם מבנה זז יתוקן,
לזללן זה לא יעזור )(3 ,3
 . 12המפעל ־המספק חלומות
יקרים לאנשים עניים )(3
 . 13השר לשעבר חזר והוא
כעת שר )(3
 .14לרץ היו תרגילים כאשר
לא הסתפק במה שניתן לו ),3
(4
 .15בחור טוב וישר ,תוצאת
החינוך שקיבל עוד לפני בית־
הספר )(4
 . 17זה בפרוש רחוב לא גדול
בתל־אביב )(3
 .18הנחה המבוססת על הגי 
דול בראש )(5
 .20חשק בכוכבת העבר ואני
בהחלט יכול להבין אותו )(3
 .21בנוסף לכך קיים פה משהו
אלסטי )(4
 .24בשבתות היא מצפצפת על
כל העבריינים )(7
 .26לא נעלה אל ערוגות ה 
בושם )(3
 .27הנערה הזאת מופיעה ב־
צהל תמיד לקראת הסוף )(3
 .28מר שרון הסתבר בחובות
ועכשיו זה מה שהוא עושה )(6
 .29אמנם הוא כבר בצבא ,אך
חס וחלילה במילואים )מ( )(5
 .30זה קורה לעיתים קרובות

שכל אזרחי־הארץ מקיימים יחסי
ידידות )(4
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נפיק יהלומים )(5
 .32הלא היא חוזרת בחוסר
צניעות )(5
 .33באמצעות הקש אפשר ל 
הסיק שהוא ממש שבור )(4 ,2

מאונך
 . 1הם ממש עושים צחוק מ 
העבודה )(6
 .2הגיעה העת שמר עברון
יופיע בטלוויזיה )(4 ,2
 .3הנערה הזו מנסה לברר את
זהותם של המעורבים בסכסוך

)(4
 .4ההוכחה בעינים )(5
 .5אצל סבידור אין דליפות
)(3 ,3
 .6אני לא יכול להישאר אדיש
ליחסו של האוויל אלי )מ(
)( 2 , 6

 .8באקלים נוח הוא נוהג ב 
ישוב דעת )(4
 .9אתה רוצה להתחתן באופן
דחוף! שלם! )(3
 . 12ביצע עבודה אומנותית ב 
פיו ,בעזרת כלי השחזה )(5
 .14בקיצור :שמו לב לרוע
לב )(5

 .16הוא תמיד מחפש דרך
להימנע משזוף ,וזה נורא מצ 
חיק )(4 ,4
 . 17איש מרושל נתן לה את
ההיתר בראשי־תיבות )(5
 .19בין יתר הנכסים ,האמרי 
קאית משאירה לקרוביה עוד
חפץ ידוע )(6
 .21נוכרי הסיר את האבק מ 
היצירה המפורסמת )(6
 .22טון כפול במרכז העצבים
יכול להוות מכשול )(4
 .23בחברת הדלק הוא עסוק
מאוד באפיית עוגה )(6
 .25עם כל הכבוד ,השר לש 
עבר שיהיה לי בריא ,עושה
יותר מדי רעש )(5
 .26רבית־קצוצה בעזרת השי-
נים )(3
 .28זה ענין סבוך ביותר ,ש 
הוא מתגורר במקום ההוא ב
עליה )(4

כתשכצופן  2309״28
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קלפן )לא סלפן( .סליחה
על טעות הדפוס.

מנהיג  אופוזיציה פרם
״גס אני ,גס אני !״
ביירור* הופצצו ,כאשר ראש־הממ־
שלה — בתבונתו הפוליטית הרבה
— דחה את תוכנית־השלום הסעו
דית ,או את הצעתם של הבריטים,
הצרפתים ,האיטלקים וההולנדים
להצטרף לכוח-השלום בסיני.
במלים אחרות ,האיש הטוב שלנו
צעק ״גם אני ,גם אני!״ בהסכימו
לכל מה שהפך את ארצו לכת־
המנודים של העולם — המערב,
המיזרח ,המיזרח התיכון ,המיזרח
הרחוק ,העולם השלישי ,הנוצרים,
המוסלמים ומרבית היהודים בתפו 
צות .וכאשר הגיעו כלי־התיקשורת
בחו״ל למסקנה שראש־הממשלה
הוא הנודניק הגדול ביותר שהיה
אי־פעם ,גם־אז צעק איש־האופו־
זיציה הטוב שלנו :״גם אני ,גם
אני!״.
וכאשר הפתיע ראש־הממשלה ו
החליק ,בצאתו מן האמבטיה ,ושבר
את ירכו ,הופנו כל העיניים אל
איש ה״גם אני״ הטוב ,לראות ב
צאתו ובבואו אל האמבטיה.
יוסף שריק ,תל-אביב
•
•
•
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תסרוקות  ,תספורות,החלקות,סלסול.
צביעה,פסים.טיפול פנים .איפור,
הוצאת שיער ב ש עוו ה
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רוצים את ״העולם הזה״
במצריים.
שמחתי למצוא בקאהיר דוכן שבו
נמכרים העיתונים הישראליים ,אבל
שימחתי נפגמה כשביקשתי את
העולם הזת ונאמר לי שאין אני
הראשון אלא אחד מבין רבים ה 
מבקשים זאת .אבל ,מה לעשות
— חזר ואמר לי בדיר ,בעל הדוכן
— לא שולחים אלינו את השבועון
למרות בקשותי החוזרות ונישנות.
אני מבקר להביא את הדבר לידי-
ז!ה המערכת ולדאוג שהשבועון
המבוקש כאן יגיע אלינו.
מצרף אני את קולי לבקשתו של
בדיר .תנו לנו לקרוא את ״העולם
הזה״ גם בקאהיר•
לטיף דודי ,רכז העניינים
הערביים במפ״ס
העולם הזה 2311

