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מבין. מינהג
 אחת בארץ רבות, שנים לפני
 מנהיג־ היה היטב, מכירים שכולנו

 הוא :מביך מינהג בעל אופוזיציה
 בכל !״אני גם אני, ״גם צועק היה

 אחת החליט הממשלה שמנהיג פעם
 המטופשות, הקטנוניות, מהחלטותיו

 ובכל והיהירות, הפרובוקטיוויות
 הקנאיים, מנאומיו אחד שנשא פעם

 מנהיג־האופוזיציה מעוררי־הסערה.
 בקול יצעק לא אם כי פחד, הטוב

גב אני,״ גם אני, ״גם וברור רם
 דרוקמן חיים והרב כהן גאולה רת

כמו פטריוט שאינו אותו יאשימו
תם•

אני, ״גם צועק היה כך, משום
 יישובים הוקמו כאשר אני!״ גם

 הלא־נכון, ובזמן הלא־נכון במקום
 נאסרו כאשר ;הלא־נכונה למטרה

 מישפט; ללא ערבים אזרחים ועונו
ער ראשי־עיריות גורשו כאשר
 !״אני גם אני, ״גם צעק הוא ביים.
 והאוניברסיטה עיתוניהם כאשר
ה נערכה כאשר נסגרו, שלהם

ו בגדאד כאשר ללבנון, פלישה

פרם אופוזיציה מנהיג
!״אני גס אני, ״גס

 ראש־הממ־ כאשר הופצצו, ביירור*
 הרבה הפוליטית בתבונתו — שלה

הסעו תוכנית־השלום את דחה —
 הבריטים, של הצעתם את או דית,

 וההולנדים האיטלקים הצרפתים,
בסיני. לכוח-השלום להצטרף
 שלנו הטוב האיש אחרות, במלים

 בהסכימו אני!״ גם אני, ״גם צעק
 לכת־ ארצו את שהפך מה לכל

 המערב, — העולם של המנודים
 המיזרח התיכון, המיזרח המיזרח,
 הנוצרים, השלישי, העולם הרחוק,

בתפו היהודים ומרבית המוסלמים
 כלי־התיקשורת הגיעו וכאשר צות.

 שראש־הממשלה למסקנה בחו״ל
 שהיה ביותר הגדול הנודניק הוא

 איש־האופו־ צעק גם־אז אי־פעם,
 גם אני, ״גם שלנו: הטוב זיציה

!״.אני
ו ראש־הממשלה הפתיע וכאשר

 ושבר האמבטיה, מן בצאתו החליק,
 אל העיניים כל הופנו ירכו, את

ב לראות הטוב, אני״ ה״גם איש
האמבטיה. אל ובבואו צאתו

 תל-אביב שריק, יוסף
• • • שולחים לא

 הזה״ ״העולם את רוצים
במצריים.

 שבו דוכן בקאהיר למצוא שמחתי
 אבל הישראליים, העיתונים נמכרים
 את כשביקשתי נפגמה שימחתי

 אני שאין לי ונאמר הזת העולם
ה רבים מבין אחד אלא הראשון
לעשות מה אבל, זאת. מבקשים

הדוכן בעל בדיר, לי ואמר חזר —
 השבועון את אלינו שולחים לא —

 ונישנות. החוזרות בקשותי למרות
 לידי- הדבר את להביא מבקר אני
 שהשבועון ולדאוג המערכת ז!ה

אלינו. יגיע כאן המבוקש
 של לבקשתו קולי את אני מצרף

 ״העולם את לקרוא לנו תנו בדיר.
בקאהיר• גם הזה״

 העניינים רכז דודי, לטיף
במפ״ס הערביים
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