
אוריגינאל מנורת־שמן
המיס טל צף

 בדיוק, עליה שיתלבש מקרטון עיגול תוך
 לטקוע ויוכל בקצוות, חופשי יהיה אבל

 הקרטון עיגול באמצע הקופסה. לתוך
 להכניס ולתוכו קטן, חור לעשות צריך

 או חבל מחתיכת להכין שאפשר פתיל,
 צריך הפתיל מלופף. צמר־גפן מקצת
הקרטון. של צד מכל קצת לבלוט

 הקופסה מן שליש שני ממלאים עכשיו
 רגיל שמן״בישול המים ועל במים, הריקה

 את מלבישים השמן על למעלה. עד
 של התחתון החלק כאשר הקרטון, עיגול

 על צף כידוע, שמן, בשמן• סובל הפתיל
 על צף כידוע, קרטון, ואילו המים, פני
 מנורת ויש מדליקים, עכשיו השמן. פני

חשו לילות להאיר בשביל אוריגינל שמן
 שעות לכמה ריח, ובלי עשן בלי כים,

טובות.
 בית־חרושת גולש. להכין איך :שני דבר

 חומים גושים לצבאנו מספק מסויים
 גולש. קוראים הזה ולדבר שומן, בתוך

 טעמו על הדיבור את כאן נרחיב לא
להית שלא כדי הזה, התבשיל של וריחו

 שיטות שתי להלן לאסוסיאציות. פס
עצמן. את שהוכיחו ״גולש״, להכנת

ו הקופסה, את פותחים א׳: שיטה
בתוך מטגנים למחבת. תוכנה את שופכים

 בביירות במחנות־ד,פליטים הטבח את ביצע בדיוק מי לקבוע מנסת שהיא בוודאי
לטובחים. סייע ומי

 החשובות הסוגיות באחת ולהחליט לשקול תצטרך שהוועדה לומר, צורך ואין
 ניסה לא מי ד אולי או ? הרצח את תיכנן מי :המוני רצח גם רצח, פרשת בכל ביותר
ז אותו למנוע

 גם אומרים, כך בגין, מנחם מישפטית. השכלה לו יש אומדים, כך בגין, מנחם
 שמנחם יתכן לא כנראה. והפיתגמים׳ המיכתמים פרק בעיקר — בלטינית פרק יודע
 ועדות־ חוק את מכיר אינו שהוא יתכן ולא סוב־יודיצה, המילים צמד על שמע לא בגין

החקירה.
 דהיינו, שאמר, מה לומר בגין מנחם לעצמו הירשה הללו ההיכרויות למרות ואם

 איש ואשר שאירעה... ״טרגדיה במילים השימוש על־ידי ממשלתו ואת עצמו את לנקות
 שאמר מה כי סבור שהוא עליו חזקה מלכתחילה,״ בחשבון אותה להביא יכול היה לא

 ועדת־החקידה דיוני על להשפיע בהחלט לגיטימי נסיון ובגדר החוק, במיסגרת הינו
מסקנותיה. קביעת ועל

 ולהסתמך האחריות. של זה בעניין דיעה לחוות לעצמי ארשה הקטן אני גם ואי־לכך,
 התפרסם א־שר שבראיון איתן, (״דמוסתנס״) רפאל רב־אלוף שלנו, הרמטכ״ל על אפשר
הבאים: הדברים את אמר ,20.9.82 שני ביום מעריב, ביומון

 מה שזה לדעת צריף בלבנון הפנימיות הסעיות את ומכיר ■שהכיר מי ״כל
 מישקע ונוצר העדות, בין ולמוות לחיים אזרחים מילחמת כאן היתד, לקרות• שעלול

 בהלווייה כבר אל־ג׳מייל... בשיר של הרצח לפני עוד היה זה וכל איבה. של ועמוק
 על שולטים איננו אנחנו כי זאת, את למנוע יכולנו לא לנקמה... זעקות שמעתי

הפלאנגות.״
הרמטכ״ל? של מדבריו אפשרי, ספק מכל למעלה ■לחלוטין, מובן מה
:זאת רק

 בשום יכול לא הרמטכ״ל, שאומר כפי לקרות,״ שעלול מה שזה לדעת ש״צריך שמי
 בחשבון״, אותה להביא יכול היה לא ״שאיש טרגדיה שם שד,יתד. לטעון ואופן פנים
בגין. שטוען כפי

מדי. מאוחר שיהיה לפני סאלטו, היק בגין, מנחם צאברה, היק

 כן, כן, גורן. הרב כאן אלוקים? הלו,
אצלך? נשמע מה גורן. שלמה

 זאת — שאתה חשבתי לא חה־חה־חה,
 — כאלה בדיחות תספר — אתה אומרת,
חה־חה.
 אליך מצלצל שאני אלוקים, לי, תסלח

שו שלא ואחרי מאוחרת, כל־כך בשעה
 אומר? אתה מה ממושך. זמן כבר חחנו

 אתה אז טוב, ? אלי פשוט לך לקרוא
 אלי, תראה, אז שלוימלה. לי לקרוא יכול

 מה, מסויימות, בעיות כרגע מתעוררות
הת המפד״ל כן, כן, ? זה על שמעת כבר
 כבר בוודאי ואתה צרות, לי לעשות חילו

 מתה לא אגודת־ישראל שגם אלי, שמעת,
 הרעיון על גם שמעת אה, ? מה עלי...

 זה ואיך נו, ? חדשה מיפלגה להקים שלי
 אתה אומר? אתה מה בעיניך?... חן מוצא
 משובש... קצת הקו זה? על לחזור מוכן
 לא אני לחשוש, צריך לא אתה לא, לא,

 הגעתי, לא עדיין לזה השיחה, את מקליט
לש באמת רציתי אלה... שבימים למרות

 באמת לשרון הזה, העניין אגב אותך, אול
 בגין?.. עם שיחותיו כל של ההקלטות יש

ב חמור המצב ככה אם מבין... אני אה,
 נו, אומר?.. אתה מזה, ...נצא מה? אמת,

טוב. אז
 טיפ לי שתי׳תן רציתי אלי, תראה,

 מבין, אני כן, כן, לעשות... מה הפעם,
 המשניות את זוכר אני נתונה... הרשות
 באופן שהפעם, חשבתי אבל בטח, האלה,

 אני יודע, הרי אתה אלי, הכלל, יוצא־מן
 אני הימים ובאחד כן, כן, צעיר... לא כבר
 אלי, חס־ושלום, לא, מה? אליך... אגיע
 ואופן פנים בשום !לסחוט מנסה לא אני

 יודע לא אני לא! ושוב לא! לא! לא!
 בטח זה הזאת... המחשבה לך באד, מאיפה

 לבוא אנסה שאני מפיצים... שלי האוייבים
 סתם זו אלי, לך, מבטיח אני במקומך?

ב דעתי! על עולה לא מרושעת! דיבה
זה! בשלב לא וודאי

 ״גולש״ של אחת לקופסה הטבעי. המיץ
 כפיות שתי :הטיגון כדי תוך מוסיפים

 כמון, גרם 200 פפריקה, גרם 50 מלח,
 שיהיה קפה וכף שחור פלפל כפיות שלוש
 שיש היטב, מתובל מאכל יוצא למזל.

 אי- שכבר הראשון, :יתרונות שני לו
 :והשני ״הגולש״, של בטעמו לחוש אפשר

אותו. לאכול אי״אפשר שבכלל
 מטגנים ״הגולש״: להכנת ב׳ שיטה

 בקצוות. שישחים עד לטבעות קצוץ בצל
ל ומוסיפים ושמיר פטרוזיליה מקצצים

 גם מוסיפים לזה היטב. בחושות ביצים
התע את ושופכים הטעם, לפי תבלינים

 את פותחים הבצל. עם המחבת על רובת
 יוצא בלי תוכנה, כל ואת הגולש, קופסת

 פח-האשפה לתוך שופכים הכלל, מן
מ יוצאת חביתה יוצאת ביותר. הקרוב
הכלל.

לאנרגיה ר1חו מודעי
 למישרד חוזר מודעי יצחק השר נדנו,

 את אומר אני למה שמח. ויהיה האנרגיה
 שהוא הקודמת הפעם את זוכר אני כי ? זד.

 חס מתכוון, לא אני הזה. במישרד היה
 חשאי. חבר־הכנסת של לפרשה וחלילה,

הנפט. ענייני לגמרי, אחר משהו לא.

 שבה שבתקופה הוא, זוכר שאני מה
 שבוע בכל שר־האנרגיה, מודעי השר היה

בכ נפט גילינו או־טו־טו קידוח, ובכל
 נפט, לא ואם לגמרי. מיסחריות מויות

 מים, לפחות אז גז, לא ואם גז, לפחות אז
בשבוע 3070 לפחות אז מים, לא ואם

נפט. לחיפושי החברות של המניות עלו
ה שהואיל הראשון בראיון כבר ואכן,

 אמר הוא לרדיו, להעניק החדש־ישן שר
בשבי לגלות תפקידו כעיקר רואה שהוא

ה להצהרה יתייחס הנבון הקורא נפט. לנו
 לו יש ואם לה, המתאימה ברצינות זאת
 בכל אותן ישקיע פנויות, פרוטות כמה
 מתוך הנפט, במניות בשבוע ראשון יום

יו מודעי. של השבועית להצהרה ציפיה
 בעוד למכור כדאי ההצהרה אחרי מיים

 מר השר ובעוד נמשכת, השערים עליית
 באתר ראשו על כשקסדה בטלוויזיה פיע

נכון? רע, לא טיפ זה הקידוח.
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