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נכבד, מינוי
 - חידוש הודעת אליך נשלחה

בזמן. שלם אנא
תישלח לא נוספת הודעה

המנויים מחלקת

אותיר ניתקה ״המחלה
)29 מעמוד (המשך
 נקטת כחירות באותן •

 נאום הקלטת חדשניות. שיטות
אותו. והפצת בגין של מפורסם

 ההופעות כל את ביטלנו זה. רק לא
 בעצם, בא, שהקהל חשבנו האמנותיות.

 להקשיב ולא אמנותית תוכנית לראות
 אתה נואם, כשאתה ואז, לנאום־בחירות,

 מתרגז והוא בתוכנית לצפות לו מפריע
 את התחלתי במוח. לו מבלבל שאתה
 היה תקופה באותה חוגי־הבית. עניין
 שהיו בגץ, של האופנועים עניין

 כולם הפתוחה. במכוניתו אותו מלווים
 אפילו בן־גוריון למטה. האף עם באו

 נגע שהוא ראשונה פעם ורמוט. שתה
 חבר׳ה, — להם אמרתי באלכוהול.

 האלה האופנועים את לרשום צריך.
 נו, הקרן־הקיימת. של הזהב בספר

 לבגין מזכירים היום עד לא? או צדקתי
שלו. האופנועים את

 לא את הפרעות. יש שהיום אומרים
 היו הפרעות איזה לעצמך מתארת

 ההתנהגות את מבין לא אני .1959ב־
 מתביישים הם המערך. של הזו

 להיפר, לעזאזל? זה, מה בהפרעות.
 נגד ההפרעות את לנצל צריך

 אז. עשיתי שאני מה זה המפריעים.
 חושבים הצעירים לעשות? מה אבל
 זוכר אני טוב. יותר יודעים שהם

 תפסתי טופז, דודו עם המיקרה שאחרי
 השגיאה היתה לא זאת אבל הראש. את

 חצי על הופיעה בהארץ הראשונה.
 הבינו לא הם שמעון. של תמונה עמוד

 מרגיז שזה זה, את אוהב לא שהקהל
אותו.

 הקהל את הרגיז לא זה •
 של תמונות כשפירסמתם

בן־גוריון.
 עם זה, את פרסמנו אז אבל כן.

 היה זה לזקן״. כן ״הגידו שלי ההמצאה
 את הפגנות. על בוכים היום לגיטימי.

פוצצו דיין למשה אז? היה מה יודעת

אלמוגי מרואיין
לזקן!״ כן .הגידו

 יכולתי לא אני באשקלון. הפגנה
 יכול לא שיטרית בצפת. להופיע
 בכיתי? מה, אז אולגה. בגבעת להופיע
 היתה זו פירסומת. מזה עשיתי להיפר,

 שמעון האנשים. את להדליק הדרך
לו. שהפריעו כשהתרגז שטות עשה

 במערכת נסיונך אך על •
 ׳,59שב־ זו כמו אלימה בחירות

איתך. להתייעץ ניסו לא
 שאהיה הסכימו לא אפילו איתי?

 את שסוגרים המועמדים חמשת בין
 זה אבל כך. כדי עד לכנסת. הרשימה

 להיות לי כשהציעו לי. מפריע לא
 חושב לא אני סירבתי. ראש־ממשלה

 מדינה היינו אילו כמתאים. עצמי את
 הדבר הם הפנים שענייני נורמלית,

 אצלנו, אבל אחר. דבר זה הדומיננטי,
 כושר בעל להיות צריך ראש־הממשלה

 שהאחרים אומר לא זה בינלאומי.
 לו, מתאימים הזה התפקיד את שעושים

מתאים. לא אני אבל
 על שתדעי תמונות כמה לך אראה

 התמונה את רואה את מדבר. אני מה
 כולם עכשיו צוחקת. השורה כל הזאת?
 בן־גוריון פעם בגין. עם אני הנה מתים.
 ובין בגין בין דימיון שיש הסביר

 באמת הוא שרלטן. איננו בגין אלמוגי.
 לא זו אצלו לירדן. גדות שתי רוצה

 גם אלמוגי מסוכן. הוא ולכן דמגוגיה
 רוצה שהוא מה כל דמגוג. אינו הוא

 ולכן באמת, רוצה הוא הפועלים עבור
מסוכן. הוא
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