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ב לא רביעיות שלישיות
 צרי- היתה אם ובכלל. ולה.
היתד. מהתחלה, עכשיו יות

 מהגברים אחוז שמונים על 1
 אינטי- כך כל באופן אותה ו

אחרים. ובמקומות יפתה

דמיון
ומציאות

 לסלוד־ מכורה שובל 'ית
ש מודה היא ולווידיאו. ה

 תפסו האחרונות השנים
 בחייה. הגברים מקום את 1

ה ,מכשיר קוראת היא יה
 כו־ על חולמת היא שלי.' :

 היתה איד ומדיימנת (נוע
במיטתה. איתם

ה ארכיון את לפתוח נוהגת
 אותם להעמיד עיתונה, של
בי ולהעביר השולחן, על

 כך המיניות. מעלותיהם על
 היתה שבו תפריט הרכיבה

 את לבוקר דוליאה קייר ות
ו לארוחת־צהריים גיר ד
ללילה. כריססופרסון ים

 במציאות: קיימים ספרה ־י
 תל-אבי- דוגמו הוא ;־התואר

 מכנה היא שאותו — צור נ,
 ו־ הטוב, חברו הוא — :עה

 מנהלת היא שאיתו 16ה־ :ן
 בן צעיר איש היום הוא י

 בחנות- העובד שמו, קורן :י
 להיות גאה רוני אביו. של

הספר. של המין !גיבורי
 קו- דורית אילן. הוא נוסף ־

הגשר.' מני בעל ,הנהג יו

גרעדן

א ידך ה את מקדישה הי
הבא: זע

ביו המופלא הזיון כי ציין
 בוקר, לעת זיון הוא חייו ן

 נפלא, שהרגיש אמר שינה.
ת ע  ומים תמר עצי של גד

 האשד. את ראה וכשהתעורר
 את ומוצצת מעליו רוכנת יתד.

זרעו את שהתיז זוכר הוא

בבוקר

וספרה שוכל וסרת
מהז .אז

 קודם הכיר שלא אתרה, ה
 נבוך והרגיש פניה את יכלך

 סב־ הפלא, למרבה אבל ש.
 את שעיטרו הלבנים ־סיסים

 גדול אושר מלא חיוך ראה
 להע־ שהצליחה העילאי :ונג
נפשה.״ שאהבה נבר

ה מקבלת היא כי מספרת ת
 הר שתי סיפרה. על נהדרות

 להד הזכות על רבו טפרים
 ביתן, זמורה הוצאת — ואור

 להו־ שהחליטה פלד, דליה ז
אדם הוצאת השם תחת ואור
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 החברה, של אירוע היה ,זה כס.

 ההופעה באמצע היה אפשר תמיד
 הלך לא זה לטייל. לאכול, לדבר,

מלניק. יוסף מוסיף כוכבים,״ על
שלי של הראשונות ההופעות גם
 לא שעתין החיוור, הגשש שיית

 — שלד. המיסחרי השם את קיבלה
 זו היתד. אז בגן־הוואי. היו

לה יוצאי של מצחיקה שלישייה
 ידעו לא שעתין התרנגולים, קת
איתם. קורה מה

 קללה
איומה

 הערבי ששותפו סלניק, וסף ן*
במיל־ נעלם ביידאם ממישפחת

 השטח כל עם בגפו נשאר — חמד.
הענק.
 השבוע נשאל לערבים, קרה מה

 והפתנהג הנראה ,74ה־ בן פלניק
.50 כבן

 ברחו. הערבים, לכל שקרה ,מה
 מה ידעו הם לברוח. ממה להם היה

פתי שבע פלניק כאן.״ להם מחכה
לשכ קשה היה והתחלות. חות
 שש מחדש. המקום את לשקם נעו

 לשקם המזדקן הרווק סירב שנים
בחתו הסתפק הוא שהיה. מה את
 מישפחתיים, אירועים ושאר נות

 למקום וששיוו פעם, מדי שצצו
 עם הרומן גם ויובש. עגמומיות

 הבין שיוסף אחרי הסתיים, פשנל
שהתגל הרבים הכספים שבחלוקת

 היו לא הם ,פשה״, של בידיו גלו
שווים. בדיוק

 קללה שאמו להאמין התחיל יוסף
ה מאז המקום על רובצת איומה
רצת.

 של הרבים לתחנוניו שעה לא לכן
 המקום. את לפתוח פליישר מוטי
 ,אחרי באנשים להאמין הפסיק הוא

המ עם שעברתי הרבות התלאות
 ידעו שלא השילטונות, ועם קום

התיי אלא עבודת־כפיים להעריך
נז יותר,״ אז שצעק למי רק חסו
בכעס. כר

 השיר של הזמר פליישר, מוטי
הו לעסקים חבריו ושני עזפרה,

 להפריח מצליחים שהם כבר כיחו
 נטו- אבן היה צפון קפד! שממה.

 עד רבות, שנים במשך לת־נשמה
 שנתיים לפני השלישייה שהגיעה

הפיסבאות. שרשרת את ויצרה
 לחששות שעו לא וחבריו מוטי
 הקללה — הזקן יוסף את שהציפו
המקום. על שרבצה

 להשתין
בקרח

 גן־ של החדש והצוות וסף ^
 לשנות התעקשו המחודש הוואי

 על שנים כבר המתנוסס השם את
 מקולל,״ הקודם ,השם הדרך. אם

 של למתבן ושינו עשו יוסף הכרח
יוסף.

 יש- הגברים יוסף, של במתבן
 בלאם־וגאם. כמו הקרח, על תינו

 נגד באסלה קוביוודקרח ,שפים
 מים,״ חוסך גם וזה השתן, צחנת

סי שערך ומגלה סליישר, מסביר
 בעיקר הרחב, בעולם מקיף בוב

מרעיו להתרשטם כדי באמריקה,
 הפר מהסוג למקומות-מיפגש נות
המיסבאות. :בארץ גם היום רח

 ורחב גדול גן־הוואי של המתבן
 תבן, הרבה יש אפיתי. מתבן כמו

 שעוד צימחיה לקישוט, וקש חציר
 וה- מהחבית, בירה הושלמה, לא

ב נראה לא שעדיין הגדול, גימיק
 (בוטנים) אגוזי-אדמה פיצוח ארץ:

 כמו המושלמת, הקלייה טהרת על
און-דה-האוום. הערבים. פעם שעשו
 הנוסף השותף ),38( שורק גדי

 שם לעזה. מוטי עם נסע בשלישייה,
 לקלייה פרימיטיבי תנור מצאו הם
הבו קליפות את פרי־הבוטן. של

 חופשי־ הריצפה. על יזרקו טנים
 מרבד מהרה עד יווצר כך חופשי.

ניחוח. מעלות קליפות של
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 נתגלתה זקופה״ ״בקומד, הסיסמה:

 כפח־ כנמוסת־רוח, בשסופת־קומה.
עקרונות. מכל וכעירומה דנית

 מיבחן- שימש בכפר־שלם האסון
 על להגן שבאה לפיסלגה הבגרות

על את ולתבוע עדות־המיזרזז בני
 קיבלה בו, עמדה לא היא בונם.

נכשל. :הציון את
 בני־השכר זעם נשאר הפעם גם
 נוספת פעם במידבר. קורא קול נות
הו ללא יתומים, שהם נופחו הם

 לתמיכה נזקקו שבו ברגע רים.
 הרצח בעיקבות וכספית, פוליטית

קבו עורף להם הפנתה בכפר־שלם,
 המפד״ל פליטי רודפי־הכיסאות צת

העמדה. ומיפלגת

 לעשות
1 דווקא

 לחצו תמ״י הנהלת כינוס ך*
 ברובם — המיפלגה צעירי ■■י

 שכונות יוצאי משכילים צעירים
 את להעלות — ועיידות־הפיתוח

ביק- הם בממשלה. בכנסת, הנושא

מקומם. על כאריות אז
 היו הגיבורים קולם. נדם השבוע

 ומצוקה שכונות המילים עייפים.
 נעימות אינן טוב. מריחות אינן

 לטעמם. מכובדות אינן לאוזניהם,
רוח-קרב. בהם מעוררות לא הן

 אבו־חצירא אהרון של נימוקו
למא הצטרף שלא תמ״י בהנהלת

 ,כולם גיחוך: מעורר השכונות מן
 אז בריקאדות, על שנעלה חיכו

נהד רפליקה דווקא״ להם עשינו
.3 בן ילד מביישת היתד. שלא רת

הנ על זועמים השכונות צעירי
אימפוטנ .כולם הכושלת. הגתם
 מתוסכל. פעיל השבוע אמר טים,״

 גיזבר של מנטאליות יש ,לאוזן
להת רוצה לא ואבו־חצירא מושב,
 זה. בשביל מדי נקי הוא לכלך.

 של מהצל פוחדים הם פחדנים, הם
עצמם.״

 ההפגנה פרוייקט את שהרים מי
 כלילות ימים שעשו חבדד. היו

 מפיק־ עידן, דני בהתנדבות. ועבדו
 נידבו סלול ורפי צעיר. תיאטרון
ה ומגברים. מיקרופונים מערכת

 עיצב בן־הרוש פרוספר גרפיקאי
הע־ האוטובוסים את הכרזות. את

כהפגנה סאלח שימעון זמר־מחאה
במידבר קורא קול

* כהפגנה (מימין) כר שדמה זמר־מחאה
חמ״י יתומי

 ועד של הפעולות במימון עזרה שו
 אהרון אוזן, 'אהרון אבל כפר־שלם.

 סירבו. רובץ ובן־ציון אבו־חצירא
 היה התקרית לכל פחדו. פשוט הם

 הם לטעמם. מדי ,פנתרי' ריח
 אלגאנטית. נעימה, פוליטיקה רוצים

 שאבר החליפות כמו אלגאנטית
 ואסתטית ללבוש, מקפיד חצירא

 נוהגים שהם הוויסקי כוסית כמו
 במלונות־ שלהם במיפגשים להשיק

גבירים. של בקונגרסים או פאר,
 במיפלגה השבוע התגלתה תס״י

בקונ חודש, לפני רק אפנדים של
 עם יחד אנשיה לחמו הציוני. צרט
הספ הפדרציה ואנשי גאון נסים

 כיבודים, על כיסאות, על רדית,
לחמו הם וכספים. טובות־הנאה על

 דן. חברת המפגינים לרשות מידה
 בר שלמה ביטון, ארז המשורר

 יוסי והשחקן הטיבעית, מהברירה
כש לקריאה. מייד התייצבו שילוח:

זעקה. קול מרימים הם
 ש- להבין מתחילים תמ״י צעירי

 הם אברחצירא ואהרון אחן אהרון
ב שצמחו משופשפים פוליטיקאים

 שייכים הם האשכנזי. המימסד חיק
המידבר. לדור
להי שכדי ׳להבין מתחילים הם
 לנתק יש ביעילות במימסד לחם

מוס בכל למרוד עימו, מגע כל
 במיקרה הס אם גם ועסקניו, דותיו

עדות־המיזרח. בני

תורגמן. אברהם משמאל: *
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 תנועת־ בתוך אחר חשוב מועמד

 הוא שר-הביטחון לתפקיד החרות
 משד. בוושינגטון, ישראל שגריר
 יש בתנועת־החרות לרבים ארנס.
הת וחברי ארנס, אל רבה אהדה
 יראו הקיצוני בקו התומכים נועה

 שרון. של הקו של עיקבי ממשיך בו
לת לאנשיו יורה שרון שגם יתכן
בארנם. מוך

 המלצה היא ארנם של הבעייה
 שהוא ,יוני״ כמעט אופי בעלת
 כפה לפני לבגץ מוושינגטון העביר

להב ינסו בחרות אוהדיו חודשים.
 הוא לארץ, יחזור כשהוא כי היר
ה הקודמות, עמדותיו אל יחזור גם

 יקוו מצידם, האמריקאים, קיצוניות.
אותו. ריככה בארצם ששהייתו

 ל- מחוץ הם האחרים המועמדים
 מי הוא מהם אחד תנועת־החרות.

 וייצמן. עזר שר־הביטחון, שהיה
 קו- נשיא עם שיחתו הודלפה מאז

 להקים תוכניותיו בדבר סטה-ריקה,
 וייצמן עשה לא עצמאית, רשימה

 ממתין הוא זוג בכיוון נוסף צעד
 את תגיש שוועדת־החקירה לכך

 על יהיה שאם לו ברור מסקנותיה.
 בתנועת- שיהיה יתכן ללכת, שרון

 לתנועה, להחזירו חזק לחץ החרות
 שר־הביה- מישרת את לו ולהעניק

).2363 הזה (העזלם חון
 מכך לחשוש שעליו יודע גם בגין

ל בבחירות יתמודד לא שווייצמן
 לרשימה עצמאית. ברשימה כנסת
 אך גדולה, הצלחה צפוייה לא כזאת
 של קטן במיספר די יהיה אולי

 הליכוד את להעביר כדי מנדטים,
 בגין האופוזיציה. אל הממשלה מן

ב כשר-ביטחון וייצמן את יעדיף
 פשר־ וייצמן פני על שלו, ממשלתו

המערך. שיקים בממשלה ביטחון
 שר- לתפקיד הרביעי המועמד

 ראש-מפש- שהיה מי הוא הביטחון
 פיס־ של בצמרת רבין. יצחק לה,

 עכשיו להיווצר יכול לגת-העבודה
מ והן פרם מצד הן בסול, לחץ

 ל־ הצטרפות למען רבץ, מחנה צד
 ללחץ הסיבה לאומי. פמשלת-ליכוד

 של המשותף החשש הזה: הכפול
 של צעדיו מפני רבץ ושל פרם

נבץ. יצחק נשיא־המדינה
יכ שאם ברור יחד גם לשניהם

 הסו- לחיים חוזר שהוא נבון ריז
 מ- לראשות-הממשלה המועמדות מן

 בן־רגע שניהם יטואטאו ליטיים,
 של נחפזת הצטרפות המערך. טעם

יכו לממשלת-ליבוד-לאומי המערך
 נבץ. מצד כזה צעד לטרפד לה

 סגן- תפקיד את לקבל יוכל פרם
 שר־החוץ גם ואולי ראש־המפשלה,

 שר-הביט- להיות יוכל רבץ ואילו
חץ.

ה מנהיגי יתקשו לא העילה את
אפ פילוג במחיר גם למצוא, מערך

 להצהיר יוכלו הם במיפלגתם. שרי
רח חזית ליצור מבקשים הם בי

ש אמריקאיים״ .לחצים נגד בה
 פלסטינית .מדינה להקמת יביאו

 ישראל.״ ביטחץ את שתסבן
 את להשאיר יוכל גם בגין מנחם

 כפי ברשותו, החשוב תיק־הביטחץ
 עזר של התפטרותו אחרי שנהג

ה מן מאוד אז נהנה הוא וייצמן.
 של לעבודה אותו שחייב תפקיד

ב אותו והעמיד בשבוע אחד יום
ירי בן־גוריון, דוד עם אחת שורה

 שני את מילא הוא שגם הגדול, בו
 ושל ראש־הממשלה של התפקידים,

 יהיה שציפורי יתכן שר-הביטחץ.
 כבד על כזה במיקרה למחול מוכן

 סגן־שר- של לתפקיד ולחזור דו,
 אחרי כי תיקווה מתוך הביטחון,
בתפ יזכה הוא בגין של פרישתו

יותר. רבה בקלות קיד
מל — האחרת הגדולה השאלה

 שר־הביטחץ יהיה מי השאלה בד
 שרץ. ינהג כיצד השאלה היא —

 המתנה לעמדת ייכנס הוא האם
 וינצל תנועת־החרות, בתוך שקטה

לב כדי לממשלה מחוץ שהותו את
 כוח, התנועה פעילי בין לעצמו נות

 המישרה על להסתער לו שיאפשר
ל יבעט שהוא או ז ביותר הרמה

 גם אחריו לגרור וינסה עבר, כל
ל כדי השילטון, מכם בגין את

 ולהחיש הבחירות, להקדמת הביא
לתפ ואולי — לתפקידו החזרה את
ז יותר רם קיד

■ פרנקל שלמה
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