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ד שניסה אחרי נאסר כי טען עארף אל־סלאם עבד סגן־אלוף ב א ת ה  ל
.קאסם עם ויכוח בשעת . .

 מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
מדי יזבח זח לעמוד חומר בשליחת המשתתפים

ישראליות. לירות עשר של בפרס בשבוע שבוע
תל־אביב. דוידוביץ/ ירוחם הוא השבוע הזוכה
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ה בגלל ב ה א . הישראליות הבדרניות שלוש הגיעו ה . ה ז ע • ל

הישראלית. בהיסטוריה ביותר הקצר הנאום השבוע נשמע העולים בקרית לעך«ו
שעות לנאומו התכונן המפלגה נציג כי שהעידו, עדי־שמיעה היו אמנם, י

 מה אין ״רבותי, הנרגשות: במלים הפותח כולו, הנאום את שמעו גם הם רבות.
״העליה לקליטת רבות עשתה שמפלגתנו לדבר . .  על עלה המפלגה כשנציג אולם .
 מחיאות־כפיים פרצו לדבר...״ מה אין ״רבותי, נאומו: את ופתח הנואמים במת

תל־אביב צבי, י. שבע־רצון. התפזר והקהל ״בראוו״, קריאות סוערות,

. . ה לפסוק הרש פירוש . ז :ע ן יש . כמוות ה ה פ ר א  
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תרבותי ויכוח לנהל איד
 כשאתה פיחוד צעקני, ולא נעים קול על שמור

מרגיזה. פקריאת־פיניים הנואם את מפסיק
 מפכים שאינך הצהרה משמיע מישהו כאשר

 מחוממת. כהכחשה נגדו לצאת צויד אין לה,
 הרכה להיות יכול ומקוטע עמוק ציני צחוק
יעיל. יותר

 ככררך להעיר, מייצגו שאתה העניין לתועלת
 זאת את כזאת." פעם האמנתי אני ״גפ :אגס
 המשתתף! כאדם - ופנימוס כשקט לומר יש

קיטרוג. פנימת לא - המתנגד של כצערו

 ושוכ שוס חוזר כשמישהו וקורקטי, אדיכ היה
 :כמו טופת־לכ, הערה עם לו עזור נימוקיו. על

פעמים." שלהט זאת אמרת ״ככר

 קורא?" אתה עתון ״איזה שואל, כשמתנגד
 איזה אותו אתה שאל ומיד היסום כלי לו ענה

קורא. הוא עתון

 מתנגד להאשים מאשר מנומס פחות רכר אין
 פא־ ״ריאקציונר או שרוך" ״קומוניסט שהוא

 על־ התוצאה אותה את להשיג אפשר שיסטי".
הקו הקו כדיוק ״זהו כמו הערה השמעת ידי

 טוען היה שהיטלר מה ״זה או מוניסטי״
כשעתו."

 תפתה אל התשוכה, את נותן הוא כאשר
 עתון אותו עורכי נגד והשמצות גידוף כמסע

 אירוני חיוך חייך רק המערכת. מדיניות או
כמוכן..." ״נו, כסלחנות: והפלט

זה יהיה הויכוח, גמשף פעמיים א• פעם

 חוסר־ של גילוי זה יהיה תרכותי, ויכוח כשעת *
 אגרטל פותח־מכתכים, תרים אם קיצוני טעם

 ליד מיד ותעכירו אחר, הרסני מכשיר כל או
 מכטי־השתד נעיצת תיד מלטפות, כתנועות

?״ רארווזגז־הנורב תבשרי נזהכמתנגדך. קקות

ן מ ז שיםה מקשיבים... לא פשוט אנ
שבת שאשה (כפ« אותו) מח

 את בו שתכין ממנה לדרוש שאי־אפשר הזמן פרק שניות:
הצהרים. ארוחת
 פרק אפילי בטלפון חברתה עם שדיברה יתכן לא דקות:

זה. זמן

 שהיא אחרי מעילו, את ללבוש לבעלה הדרוש הזמן שעות:
לצאת. ומוכנה להתלבש גמרה כבר עצמה

 הזמן סרק זהו במסעדה, התפריט את סוקרת כשהיא ימים:
אחת. נגיסה בו אכלה שלא לה שנדמה

 הכביסה כל לגיהוץ הדרוש הזמן של גסה הערכה שבועות:
שהצטברה. הנקיה
שלה. הבגדים בארון שמלה כל של גילה שנים:

 לה, ואמרתי לחדרי לאהובה קראתי אתמול. למשל קחו
 המכתבים על בעצמך לענות יכולה ״את מוחלט: בבירור

 לתייק יכולה את השניה הערימה את זאת. שבערימה
 צריך אני הימים. באחד שיר לך להכתיב צריך אני בינתיים.
 ליעקובוביץ, לטלפן גם מבקש אני השולחן. על מהדקים
 לקיים אוכל שלא להם ולהודיע מה־שמו ושמואל חיימסון

 וקבעי יעקובוביץ, של מזו חוץ אתם, שקבעתי הפגישות את
 אחר• וחצי שלוש אחרי חמישי ליום חיימסון עם אחר מועד

 פרחים זר ושלחי כהן־ברקוביץ תיק את לי תני הצהרים.
 למי יודעת את — ברגר או — לברגמן ההוצאות חשבון על
 מוכרחים המנהלים מועצת ישיבת דו״ח את מתכוון. אני

 כמה לך להכתיב רוצה אני זה לפני אבל הערב, עוד לשלוח
 והיא מכתבים 15־10 איזה לה הכתבתי דחופים.״ מכתבים

 היא אבל אחר־הצהרים. בחמש שלה העבודה כל את גמרה
לדברי. הקשיבה לא פשוט מהדקים. לי הביאה לא

★ ★ ★

 ההתחלה, את שמע לא שהוא אמר סגל ויהודה מבינים, אתם
 הם שאמרתי. למה הקשיב לא אחד שאף ברור היה זה אבל

 גם דיברתי. שאני בשעה בוטנים וזללו מסביב להם ישבו
 עכשיו שאנשים כמה עד מוכיח רק זה קצת. אכלתי אני
מקשיבים. לא

★ ★ ★
 מהמשרד אליה טילפנתי שעבר שני ביום אשתי. אפילו
האמ מדוד שבולט הטרמוסטאט את שתמדוד לה ואמרתי

 הגאז. וויסות ברז של האוטומטי למד־החום מתחת בטיה,
 מתחת שלי, באוטו המנוע על שיש הפאטנט כמו נראה ״זה

 במקום משושה שזה .,רק לה, הסברתי השמשות,״ למגב
 חלק לו יש אם אותו ותשאלי לאינסטלאטור תקראי עגול.
 מפד מברזל לא מנחושת, שיהיה אבל זד״ במקום חדש

 בשלושה־ ארוך יותר יהיה החיבור ושצינור מחליד, שהברזל
סנכימטר.״ •וחצי שלושה

 בעלה עם האחרונה בפעם יצאה מאז שעבר הזמן יובלות
לרקוד.

 על הבדיחה את סיפרתי שעבר• בשבוע במסיבה למשל או
 ■ דקות 18ל־ אותה קיצרתי ורקדנית־הבטן■ התורכי האמיר

נימוס, מתוך קצת. גיחכו שניים אי אחד צחק. לא ואיש

 ?״ ״מד, צמרה: אשתי
מקשיבים. לא כשוט אנשים

תל־אביב דוידוביץ, ירוחם

■
-------- גועות

צודגןת לעולם
 לפי הרכבת מהנהלת הפר את קיבל

 (הארץ) עדוד. לפרסי הועדה המלצת
 תל־אביב ברנשטין, יורם

אקס־פרס. שרות
 3 ודרס ההגה ליד שנדרס האיש

 אחרונות) (ידיעות לדין. — אנשים
 בני־ברק ויזנפלד, אליעזר

נדרס. כדין וורס זין
 (נזעריב) בינמסלגתי. שיטוף־פעולה

 חיפה ברגנר, דן
ה של המלוכלכים הכלים שטיפת
הפוליטי■ מטבח
 החדר. לתוך בזעם התפרק הוא
(הבקר)

 1רמת־ג כהן, נחמה
כעס. מרוב התפוצץ

חסשיר״ס
 בתיה בשם חמודה חתיכה
 באמבטיה. לתומה רחצה

ס... גבר פתאום כנ  נ
גם! תהיה אל (הקורא,

לאמבטיה?) שנכנס אמר מי

 כפונדק חמודה מלצרית
 מהודק. ללבוש רק אהבה

 לדבר: סיבות שלוש
 קר; היה - האחת
דרדק. כל יבין - והשתיים

חיפה בן־פתאול, י. ב.


