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פסח: של בהגדה ״ריב״ )16
 :לרבות )22 :בית־אולפנא )18
רי פרח, )25 כישוף: של )24
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)16 מעמוד (המשך
 מאיים סנקציות, לפעלי
הגבר.

 הכריזו בעולם הנשים אירגוני
 ליזיסט־ נוסח מיטות שביתת על

 הגברים, נגד כסנקציות־מין ראטה,
ל עיצו־מין. — עברית ובהגדרה
 ה־ בכל הגברים אשמים דבריהן,

מילחמות.
 היה והרווחה העבודה מישרד

 בסיכסוך טיבעי באופן לטפל צריך
 היום הוא זה מישרד אך זה, רציני

 לכיס הוא הכרחי ולכן אימפוטנטי,
 כדי מועצת־הביטחון את בדחיפות

 לגלוש העלול בסיכסוך, שתטפל
מינים ומילחמת מזויין לסיכסוך

 ה3■ שיולדה
יא1ל*אשת־ך־.נע
אופ־7ו של דבריו בעיקבות

 לבושה על מליץ ג׳רי נאי
 אופירה אשת-הנשיא, של

הזה״ (״העולם נבון
2323.(

 היא האופנאי של תגובתו לדעתי,
 ואני ובלתי־אובייקטיבית, מרושעת
 מעריצתה בתור פגועה. מרגישה

עוק אני נשיא־המדינה אשת של
 המתפרסמים מאמרים אחרי בת

היא כי לי ידוע ולכן אודותיה,

נכץ אופירה הנשיא אשת־
טעם? לשנות אסור

עולמית.
 הנשים הגברים: לכל קורא אני

חיי ואנו מילחמה, עלינו הכריזו
 ולהשיב כבודנו על לעמוד בים

 את ישחיז אחד כל שערה. מילחמה
 קרבות — הקרבות לצורך כלי־זינו

 אנו וגוף־אל־גוף. פנים־אל־פנים
בחדרי־ החזיתות: בכל נילחמם

 ובמיטבחים. באמבטיות המיטות,
 בחדרי- :החזיתות בכל נילחם

הסופי. לנצחון עד
פתח־תיקווה יהישלום, שאול

 שלה ההכתרה שימלת את תפרה
 היא כעת ואילו מליץ, מר אצל

 גם הרי אחר. אופנאי אל עברה
לפע להחליף מותר רגיל לאדם

 אישי, טעם ולשנות אופנאים מים
לאשודהנשיא? אסור למה אז

ה אשת מיטראן, דניאל על גם
 מליץ, מר ״ירד״ הצרפתי, נשיא

 ונחמד צנוע היה שלבושה למרות
 שלבשה החליפה ובעיקר מאוד,

הארץ. את כשיצאה
 מרירותו בולטת דבריו כל לאורך
מליץ. מר של וקינאתו

1;רמת־ מאירי, דפנה

א ל ל ■ום כ
מורים

שרת, יעקוב הזעם נביא
אס מגילת את מכתיר

 מגעיל״ ״סיפור תר
).2324 הזה״ (״העולם

 ב־ ההרעשות בגלל ...והכול
 כפות ובטפיחות פורים רעשני
 הכנסת, בית ספסלי על ידיים

 איזכור מדי והשריקות הצעקות
,מע קורא והוא המן, של שמו

 זה, נחמד לספר מסלידה־ שייה
 המשמח והצחוק, ההומור מלא
 שם, הוא באשר היהודי לב את

בשנה. שנה מדי אדר, משנכנס
 ועליצות חן לוויית אדרבה,

 לתנ״ך, הזאת המגילה מכניסה
 של ספר רבה במידה שהוא

 ה,מכות' ולחיינו. ותוכחה, זעם
 וטיהור סובלימאציה הן האלה

 והנקם החימה רגשות ותיעול
ה ביהודי להתעורר העלולים

 שנדמה ביהודי או שם, נרדף
 נא ואל כאן. נרדף שהוא לו

למיניהם האתיאיסטים ישכחו

סיוון קורא
אדר משנכנס

 ברוחם, כתובה אסתר שמגילת
 ששם בתנ״ך היא יחידה שכן

בה. נזכר אינו השם
 על / לוותר כדאי לא לא,
 בחיינו, / אסתר. מגילת סיפור

 חבל / עכורים הם שלפעמים
פורים... בשנה פעם שרק

ירושלים סיוון, ראובן

נזכחבים
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