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— של״י
לאלטרנטיבה בדרך

עובדה. זאת התפלגה. של״י
 אחת: שתכליתה לדרך פונה כהן, רן בראשות האחד, הפלג
 האפשר ככל קרוב להימצא הלאומי״, ב״קונסנזוס להשתלב

המערך. לשולי
דרכנו. אינה זאת

 ״הקונסנזוס בתוך אחת מיפלגה לעוד זקוקה אינה ישראל
 בליכוד שייאבק חדש, פוליטי לכוח זקוקה היא הלאומי״.
 זקוקה היא חדשה. לדרך זקוקה היא יחד. גם ובמערך

לאלטרנטיבה.
 והליכוד המערך ממשלות חדשים. לפיתרונות זועקת המדינה

 את המסכנת וכיבושים, מילחמות של ררך על אותה העלו
 העם ודיכוי הכבושים השטחים החזקת הארוך. בטווח ביטחונה

 בעלת־בריתם חרשה, לדרום־אפריקה אותה הופכים הפלסטיני
מאוסים. מישטרי־דיכוי של

 הלאומיים, המשאבים את אוכלת והסיפוח הכיבוש מדיניות
 בני ושיוויון. קידמה של מישטר להקמת הדרושים

 של מתמיד במצב חיים הזה, המצב קורבנות עדות־המיזרח,
 גוברת. הדתית הכפייה ומצוקה. השפלה וקיפוח, הפלייה

 איכות־החיים מידרדר. החינוך במדינה. לנורמה הפכה השחיתות
עתידנו. את מסכנת הארץ מן והירידה שוקעת,

 שווים בני־האדם כל שבו והומאני, דמוקרטי מישטר במקום
 מן חלק שבה חברה נוצרה ועדה, דת ולאום, מין של הבדל בלי

 חלקים ואילו דמוקרטיות, ומחרויות יחסית מרווחה נהנה הציבור
והפלייה. מצוקה מקיפוח, סובלים אחרים
 בעייה של שונים צדדים אלא שונות, בעיות אינן אלה כל
 הליכוד בהנהגת הישראלית, החברה של האנושיות אובדן אחת:

יחד. גם והמערך

האלטרנטיבה. להקמת קנהאים אנו
 ואשה איש לכל והקידמה, השלום כוחות לכל קוראים אנו
 איתנו יחד להשתתף הלאומי״, ״הקונסנזוס את לשנות הרוצים
חדש. כוח בהקמת
 והשלום, הקידמה שוחרי עדות־המיזרח, לבני קוראים אנו

מראשיתו. זה במאמץ ולהשתתף בידיהם גורלם את לקחת
 במערבולת שקמו החדשים, לכוחות־השלום קוראים אנו

 האמיצים, במעשיהם העולם את ושהדהימו בלבנון, המילחמה
האלטרנטיבה. בהקמת להשתתף

תל־אביב ,956 ת.ד.

של־י הנהלת חברי
 אכנרי אורי
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ברעם חיים
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■ תומרקין השמעות
 141 מעמוד (המשך

 הלך והוא לו, קראנו שנינו במיבחן:
נאמנות! איזו הראשון. לבעליו

לוי: וויו על •
מארוקאי. מפלסטיק אשכנזי

להט: שלמה על •
 חסר־טאקט. לפעמים אמיץ, פרש
 בינינו, והקללות ההשמצות כל למרות

 נמיר ממרדכי יותר למעני עשה הוא
רבינוביץ. ומיהושע

מין: על ם
 לשמים מתחת הזהובים, בחולות

 הייתי רב־גלים. ים ולמרגלות כחולים
ראשון. ממקור מינית דעת קונה

 גיבעה מאחורי מסתתרים כשהיינו
 הראש את ומרימים חול תלולית או

 מתחיל היה כשהישבן הנכון, ברגע
 והמיכנסייס ולרדת לעלות

 היו חביב,״ יה "אודרוב משתלשלים,
 מי?״ לאב יו רדו הערביות, אומרות
 הבריטים את היהודיות שואלות
 חדווה של וברגע בת־ים. בחולות
 של מטר נוחת היה הרוטט, לבריטי

עכוזו. על פצצות־חול
 מיהרנו ואנחנו ,10 בגיל היה זה

לברוח.
 שלא תמיד השתדלתי כשהתבגרתי,

 זבל. לאכול כמו זה הבחנה. ללא לזיין
 שיחזרו לעצמי להרשות יכול אני היום

אחריי.
 כשאני טובים האלה החוקים כל

מפוכח.

מודעי: יצחק על •
המעבר. בגיל דוגמנית

ממניות: ער •
 דת הם האנושות של האויבים

 הגלולה את שתתיר הדת ומכוניות.
 מהעולם שליש הרי הגאולה. את תביא
 לשובעה, אוכל לא שני שליש רעב,

 שזה אומרים וכולם מקטר. והשלישי
מאלוהים.

 100 נוהגים הרי מולי נוהג, לא אני
 בים בסירות, רק נוהג אני אידיוטים.

והריק. החופשי
 כדי מכונית? צריד מה בשביל

לקולנוע! להגיע
 יושבים אנשים מהחיים שליש
מטונפות. במכוניות

 את חברתית. לסחבה האדם את ועושה
 את מטפח רק וזה מוריד, זה הביצועים
העצמי. הביטחון

 באותה בריחה. צורת זאת השתיה גם
 רחוקה. לארץ לנסוע יכול אני מידה
 גם לשתות. אוהב אני עבודה כל אחרי
 חייב אני תערוכה פתיחת אחרי

שסביבי. הריקנות עם להתמודד

ענודה: על •
 ממני המונעת המיסגרת זאת

להשתגע.

תומרקין משמיץ
מרוקאי מפלסטיק אשכנזי

נוס: שימשו על ♦
 מתעסק שהוא חבל טוב, בחור

 להיות לו יוצא היה אם •בפוליטיקה.
מפחד. מת היה ראש־ממשלה,

נבון: יצחק על •
 בדיוק תום. הדוד מאוהל הדוד זה

פרענק. לראות רוצים שהאשכנזים כמו

נתן: א״ב׳ על •
 הוא שדרוש. מה בדיוק מלאו.
 לא שעוד ישוע העולם, של הדמעות

אותו. צלבו

סבו: על •
 ראיתי מעופפות צלחות הימה. מהיר

 לעברה התעופפו הן בביתנו. לראשונה
 קרא לא מעולם שסבי סבתא, של

 או ״זונה״ ברוסית לה קורא היה בשמה.
 פרוש וחי ומר־נפש, היה חשדן ״כלבה״.

 אשר את חיבב. כלבים רק הבריות. מן
לאיש. התיר לא להם, התיר

סודם: על 0
 כגורם סמים לקחתי לא מעולם

מטמטם, זה אותי ליצירה. מדרבן

ווזנבלוס: פנינה על 4
 לא אפילו היא אותה. מעריץ אני
מהליכוד! נגעלת
 שום לה אין מקום, לכל נכנסת היא
 לא היא רגיל, לא דבר זה בעיה.

 שום לה אין חיצונית, מבחינה משובבת
מעט. כר כל עם מצליחה והיא כישורים

נונסה: על ♦
 כל את מפיסול. חי לא אני

 בהתנדבות. עשיתי בארץ הפרוייקטים
 זה כסף. הרווחתי שעליו היחידי הפסל
 היה שלי השותף ואז העיריה, בככר

מס־ההכנסה.
 או מוכר שאני מהרישומים חי אני

 ולפעמים אחרות, קטנות מעבודות
בחו״ל. גדולות מכירות

 קבועה משכורת לקבל מוכן הייתי
מתחיל. רופא של

ווטו: על 4
.23 בת היא כיום חברתי. נעמה

 ופיה ריקליס משולם אצל ההבדל
גדול. יותר הוא זאדורה
 בת בתור אותה לאמץ מתכון לא אני

 כמה אלה — להתחתן לא וגם
 אסופית, בחורה היא שלי. מהתנאים

 עד בחיפה, הכרמליטים אצל שלמדה
 אותה. אימצה יהודית שמישפחה
 עד לה מגיע אני עומדים, כשאנחנו

הציצי.
 דווקא אלא קטינות, אוהב לא אני

 .סוזזו־ שאני המבוגרוס אבל רות■מבוג
 הן ברצינות. אותי לוקחות לא אחריהן,

 מסעות בילוים, חתונות, מחפשות
ודירות.
 יכול שאני מה ביצים. ארבע לי אץ

 ביטוי זה תמונה. זה באתנן לתת
אצלי. אינטימי

 אני שלי. תמונות יש חברים להרבה
 שאני כאילו זה מתנות. לתת אוהב

 הכי הדבר זה מעצמי. חלק משאיר
לתת. יכול שאני קרוב

חווכרים: על 4
 אבא רוכלי־שואה: שהם אנשים יש
 שסבלו אנשים יש ויזל. ואלי קובנר

 אבל צערם את למכור יודעים ולא יותר
אבל. של מוכן פרצוף יש אלה לשני

נוי: ער 4 ו
 היניצ׳ארים, הגנרלים אחרון

 לא שהיו. ביותר הגדולים פיראי־האדם
.20ה־ במאה כאלה שיש יאמן

י ע ונין: יצחק •
 לא אדם כזה ראית לא חידה. הוא

 אוטיסט, הוא בעיניי קומוניקטיבי,
 רחוקים למקומות מגיע תמיד מוגבל.

 מוח לו שיש ואומרים במישאלים,
 — לטוהר־מידות שטוען אדם אנליטי,
זר? למטבע חמדן כל־כר שיהיה

שרון: אריק על 4
 ישראל. למדינת היחידה הסכנה הוא

 רוצה היא גבול. אין שלו לאמביציות
זכויות! שויוון

קואוס: ערשטוריק 4
 שלי. לשתיה הכי־טוב השותף הוא

 מת אני ביחד, ראש תופס אני איתו
 הכי־עדינים האנשים אחד הוא עליו.
 תיסכול זה שלו התוקפנות מכיר. שאני
 האדם להכרה. הגיע שלא מכר

 זה שמוליק, עם לו שהכי־קשה
עצמו! שמוליק

סטיו: אנושה ער 4
 ותחת ראש לו שיש עליו, אמר עזר

 להיות יכול הוא בינהם. שיחבר מה ואין
 בדיוק בדרום־אפריקה, ראש־ממשלה

 של שר־החינור להיות יכול שהוא כמו
ניו־זילנד.

שמיו: יצחק ער 4
 המפתח את אצלו מחפש אני תמיד
אותו. מותח מי לראות מאחור,

שטר: נעט׳ ער 4
 של תקן על נלוזה פיזמונאית

 הנסיכה את שמשחקת לאומי. משורר
 למיזרון. מתחת עדשה לה ששמו

ברוטאלית. סוחרת היא למעשה,

שינוי״: חני״ ער 4,
 ומרדכי רובינשטיין אמנון

 הצופים שרידי הם וירשובסקי
הקשישים.
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