
השנה רכילות
 האפוקליפסה צד, מכל לעברנו מוסחות שועדות נבואות החלד״ תשנרד לקיצד- הגיעה תשמ׳ג
 לא אשה ברעותו, יבגוד לא איש שנת־בצורת. היא רכלנית אצל אפוקליפסה בדלת. !תרפקת

 יקדה ידידי, בשבילי, העולם קץ בקיצור, תרעלה. בכוסות יימוג לא ארס לבעלת קרניים ;צמיזז
חטא. על להכות הגונה סיבה ללא לבית־הכנסת הקרובה השגה בתום תלכו אתם אם •ק

 ושם פה נמצאו לולא בעיצומים. לפתוח עמדתי וכמי תעסוקת בקושי לי סיפקתם שחלפה בשנה
 שניית או צימוק וחיפשתי החולפת השנה של העיתון בעמודי דיפדפתי הקשית ליסוריי ;ואלים
 הגונת לנשיכה ראויים נמצאו ומעטים פיהוק, העלו אחדים שפתי, על חיוך העלו מהם זחדים
עידכון. הטעון את ונעדכן ראשית מכמה כינים נפלה ביומי, נדפדף הבה

תסיבוו
הנשיאותי

 החולפת השנה של הידיעה בה׳א ה״סיפוד׳
 בעוד הזרקורית אורות של האפל בצידם רחש1

 הגיעו הנשיא, מישכן את בזוהר מאירים לה
 למשבר נבון ויצחק אופירה של סואיהם

הציבור. מעיני ונחבאים מוסתרים כשהם ניני,
 לאחר — נבון במישפחת המשבר פירסום

 למעשה הביא — הרוחות שם נרגעו כבר
הרמה. ממישרתו נבון פרישת

 הגברת על טיפס שלא עיתונאי כימעט היה לא
כל שבפיה, אמירה כל מצעדיה, צעד כל ;ופירה.

נוראים ימים
 בלאטה? אחו עיני, יא לך עשו מה

 כפרתי! יא חטא, על יכו הם שגם
 י הפרקליטים יושבים אלה נוראים בימים ממש

1 להח־ וצריכים מהמישטרה, והשוטרים מהמדינה

' ג ר א ל ־ א ר ט ס ר א
 דברים אצלו אין בגדולות, הולך זימנד הנרי

 אקסטראווא־ בתואר שיזכה טוב סיכוי יש קטנית
המדינה. של 1 מס׳ גנט

 הכלה את להציג רצא שבועות שלושה לפני
 של במופע־סיום ובחר הציבור, לפני החדשה

נאותה. כבבימה בדולפינריום שבוע־האופנה

 אך לאירוע, כיאות להתלבש השתדל החתן
 ממישק־ קילו שיבעה שיוריד תנאי לעצמו הציב

 הוריד דפנה ־(בשביל ך.1של כמו שיתחתן או לו,
 הוא שלוף או העודף את יוריד ונראה. נחיה !)30

שלוף.
קצת וזה אורחים, 400 רק מוזמנים לחתונה

נבון אופירה
להשתקם

 הניתוחים שולחן על מייד הונחו שלבשה נגד
 גלויה! ובשימחה חד באיזמל ונותחו הציבורי,
לאידה-

 הכובע על נכתב לא מה קטנה? דוגמה רוצים
 מה העזר- איך דולר, 117ב״ בניו־יורק שקנתה

ועוד. ועוד פיתאום, מה לה, חושבת היא
 של השיפוץ חשבון על נודע שבועיים לפני

 הרצוג אורה והגברת הנשיא כית״הנשיא.
 שקלים, מיליוני של בהוצאה הבית את שיפצו

 עיתונאי לי הראו ומצפצף. פה פוצה אין ׳כימעט
 לחנות, מחנות הנשיא רעיית אחרי הרצים וצלם

 ואיני אין, לשעון. מסביב צעדיה את ומסקרים
שיהיו. מאמינה

 נגנז, נבון ויצחק אופירה בין הסכם־הגירושין
 מבלה יצחק מהשורד- אזרחים הפכו בני־הזוג

 לקנות לאופירה עוזר מישפחתו, עם שעות
 הזוג וחיי בבריכת־השחייה, לצידה יושב רהיטים,
 שהכתרנו, לאחר וכך, ומשתקמים. הולכים
 ברכילות הסכבדהגירושין סיפור את ובצדק,
 כמה לשלוח שלא יכולים איננו השנד-

 חטא על להכות מעמיתינו־למיקצוע
 ויצחק לאופירה שחטאו חטא על ביום־הכיפורים,

נבח•
חטאו. — התנשאות להם שייחסו על
עוו. — בשחצנות אותה שהאשימו על
זדו. — שווא עלילות עליה שטפלו על
פשעו. — כמעמידת־פנים בה שחשדו על
ולהתנצל. להכות עליהם אלה כל על

 רק לא זו בפרשה שימשה העיתונות
 בפרשה במדינה. המתרחש על כאמצעי־ו־יווח

 אויבי בידי פוליטי נשק העיתונות שימשה זאת
 מימין לא נמצאים נבון יצחק ואויבי נבון, יצחק

 בגלל נוהלה המערכה בתווך. אלא משמאל, ולא
עצמו. המערך בתוך פרסונאליים חישובים
 הייתם כשלי, חוש־ריח ידידיי, פיתחתם, ולוא

הסירחון. למקורות מגיעים אתם גם

בן־אמוץ דן
לה שתתבייש

 מה נגדך. אישום להגיש ציבורי עניין יש אם ליט
אין? או ציבורי עניין יש אחי, יא אומר, אתה

 הציבור מה לדעת כדי סקר לעשות צריך לא
 לך מאחלים זאת, לעומת אנחנו, חומד. רוצה,
ברכות. כמה עוד ושולחים טוב, גמר דווקא

 ] חולצה עם בדיזנגוף להסתובב תצטרך שלא
 1שונאיך כל אינעל נעליים, תנעל שלא חדשה.

 בינתיים. — היבלות לך ילחצו שלא ואוייבך!
 תצטרך ושלא ברחוב, גבך מאחורי יחייכו שלא

 ;ובלכתך לרחוב בצאתך פניך על רחב חיוך למרוח
 אידיוט לכל בראשך לנועע תצטרך ושלא בדרך.
 לא* שחתיכותיך מהר. ממך שיירדו מזדמן.
 משכנות היזהר המלעונות. זיכרונות, יפרסמו
אלבי! יא בכיסים, ידיך ושמור צעירות,
 שמחה שאני כמה דיר, אוף יור אזע

הגב... אוף זיסלה. כאביך את וכואבת בשימחותיך,
 לך שיעלה בלי לפניך, ערוכים שולחנות יהיו
 שלו השמאטעס כל את הציבור ושישפוך גרוש,
מחמלי. לפסליך, חומר־גלם ביתך, לפתח

 ליצועך. ויום 18 בנות נערות שישחרו
 איי ווט נו יו הידידים, לרווחת לדאוג ושתמשיך

 רק טוב והיום בשניים, טוב פעם שהיה שמה מין.
 או תריסר חצי תצטרך אם גם טוב יהיה בארבע,
בביתך!). השפע שישרה (בקיצור, שלם. תריסר

 בעמודים רק אבל מחמלי, מהכותרות, תרד שלא ן
הפנימיים!

טובה. שנה מותק. זהו,

ביצה
נולדה שלא

 1 שאני פלא זה האם לי, שיש הידידים עם
 שלנו מותק פוצקלה, בוצקלה, שונאים? מחפשת

 !ואז כדור? כמו נפוחה שאני פלא לא? מה —
 זה — ובום סיכה, תוקעים בשקט, בשקט,

בפנים. לך מתפוצץ
 אבי של הקרובים נישואיהם על הסיפור את

 קיבלתי רבין ודליה עלית, מבעלי פילוסוף,
 הקשיבי, אז שמועה, סתם לא אמיתית. בשימחה
 הגבורה! מפי ישר ממש, אינפורמיישך! .אינסייד

 .אאוטסייד״. מאוד את .אינסייד״. לא את מותק.
בטיח! ולא חתונה לא

 אין, — חתונה יש, י— ידידות יש, — חברות
והטעיתי. שהוטעיתי על וסליחה בינתיים. לפחות

זימנד והנרי בוראטם אנדרה
הנסיכה

 המטוס, את פיקששה בוראטם אנדה
הצגה. בלי אך — גדול שאו עם נותר והאקסטרא
 בנובמבר 7ב־ יותר. עוד יהיה הבא המופע

 בעיר סיפרו לאשה. לעצמו אנדה את הוא מחתן
 הם פיתאום? מה לאירוע. הילטון את שכר שהוא

 את לרצות כרי זאת וגם בגךהאורנים, יתחתנו
 עד מבסוט זימנד־סניור הנרי. של המאושר האבא

 + מפורדת במקום חסודה בתולה תפס שבנו הגג
שיברון־לב. לו שגרמו שניים,
 השינד הפתעות. הזמין הנרי כבר. אז כבר, אם

 מהאגדות. נסיכה בנוסח משהו תהיה לכלה לה
 חכו הפתעה! והפתעה! תיזמורת זמרת, זמר,

ותראו.

מחודש נסיון
באפרופו

 פחות עם מתחתן זימנד לי, מסתדר לא זה מדהים,
קרה? מה אורחים? מאלפיים
 ישים ותברח, תתחרט שלא כדי החופה, לפני

 הבחור נוצצים. סלעים עם קטן תכשיט איזה לה
 זה מכד- כשהוא הדרך. מחצית עד הולך לא

נוק־אאוט.
 על שמעתם בתוכנית. זה גם ירח־דבש?

 ימינה סובבו גלובוס, קחו וטאהיטי? בורה־בורה
 עם תרדו שקט, לאוקינוס שתגיעו עד קצת, ועוד

 קטן, גרגיר תראו ופיתאום למטודלמטה, האצבע
הגעתם! זהו, סעודה. אחרי עושה שהזבוב מה כמו

 בורה־בורה, של בשממה ישתעממו שלא כדי
 כטרמפיסטים. ובעלה השדכנית את לוקחים

 עלי. הלוואי בחיי. להם, מגיע
 זימנד?״ לי, סיפרת לא עוד -מה

 בפלורידה.״ עדיין נוי־רסקין) ״הפחדה(דפנה
 אליה?״ צילצלת התקשרה? .היא
פחד!" כועסת! בטח היא .לא.

שתיכעם. לעשות? מה

 על לכם לספר רציתי מזמן כבר שכחתי, אוף,
 אחרי אפרופו. מבעלי אחד לאור, נחי גילגולי

 סבל שהנער סיפרו רעייתו, מרוחי, התגרש שנחי
משיברון־לב.

 הבחור ברון•. רונית בשטח שהופיעה עד
 מתחתנים. והיו רגע עוד קצת. היא וגם התאהב

 היפות ללקוחות עיניים קצת עשה נחי אבל
 ברחה, רונית — והופ בית־הקפה, של והצעירות

 (קריית־גת לניו־יורק כעוסה, ישראלית כל כמו
טוב?) לא כבר

 עזר. לא זה בעיקבותיה. וטס למטוס טיפס נחי
 בסוף אפם! שדרים, שידר טילפן, מיכתבים, כתב

 ניטרלי, באיזור פגישה הציע והוא רעיון, צץ
 כרטיס, שלח הוא התקבלה, ההצעה באמסטרדם.

 מגיו־יורק, הגיעה הכועסת המישלחת ובעוד
 בין הדיונים מישראל. המפייסת המישלחת הגיעה

 ב׳ וצד לאפרופו, חזר א׳ צד הועילו, לא הצדדים
לניו־יורק.

 מאמצים אחרי אתכם, למתוח למה טוב, נו
 לפני ארצה ב׳ צד הגיע א׳ צד של בלתי־נלאים

 הרבה שמאל, ועל ימין על חיוכים שבוע.
 תפס נחי לא? למה העוגות. על קצפת״בונום

ברוכי. את סוף־סוף
וריקי לאור נחי

הלשעבר


