
 או שלף, השכן או שלך, הבוס אם לדעת נפשך את יש אס
 - מצליחים לגברים נחשבים שלך, המתחרה או שלך, חאוייב

 הפילגש גם היא שלהם המזכירה האם :זה לברר שעליך מה כל
שלהט.

 בחכרה ממש, של עמדה התופס ממש, של גבר לפניך - בן אם
מז רק שהיא מזכירה שלך לאיש כאם אך .1971 ישראל של

סתם. נמושה לפניך :לך דע - כירה
 כן גב לאשתו. נאמן שהאיש - נופפת אפשרות כמוכן קיימת

סתם.
ה על לסמוך לך כדאי לא אבל מדי. יותר ז
 אץ פילגשו? גם היא דהוא מאן של מזכירתו אם תדע ואיך

לנפנך המצליח הישראלי חייב כסמל־המעמד, מזה: פשוט לך

 כמסעדת־פאר, איתה לסעוד לראווה, להציגה כמזבירתו-פילגשו,
 שארם. או כטבריה נופש לשבוע עימה לצאת לחו״ל, עימה לטוס
 הפתוח, ההוצאות וחשבון המפוארת, האמריקאית המכונית כמו

 שאין שלו, לכנקאי סימן מאוד הפרטית המזכירה גם משמשת
לו. שסיפק לאשראי בקשר לדאוג צורך

ה וכמו האמריקאית, המכונית •טכמו הוא, שככדיחה העוקץ
 מוג־ המזבירה-הפילגש הוצאות גם - כמסעדות־הפאר ארוחות

 איל־הסתדרות, או איל־עסקים זה אם בין ההכנסה. למס •טות
 משלם, החשבון את - מפלגתית אישיות או ממשלתי פקיד

הברון. תמיד,
:שם אפילו לזה יש חשבונות, מנהלי של בשפתם
הכנסה. לצורך הוצאה

ם אקטים : הנורחלת רחל ,1724( / הזה בהעולס התפרסם שנד, כחצי פני ך* חינוכיי
 פקיד על קטן סיפור ■ממשלתי), במשרד

לי בשעת באקראי שנתפס גדול ממשלתי
 מסויימת וגברת כשהוא במשרדו, לה,

 על אלא שולחן־הכתיבה, ליד לא עובדים
 ליש־ מנהלת היתד, גברת אותה אחר. רהיט
 עשתה הקטנה והתגלית גבר, אותו של כתו
 בגלל כל-כך לא המשרד. ברחבי כנפיים לה

ה בגלל כמו כשלעצמה, הצנועה החגיגה
 כל נשואים. היו הזוג בני ששני עובדה

אחר. למישהו אחד
 היתד, הסיפור, פירסום לאחר מה זמן
 הכנסת במזנון פגישה הזח העולם לעורך

ב שדנו לאחר פקיד. אותו של הבום עם
 הפקיד העיר לפגישה, מטרה ששימש נושא

 את ״קראתי :הדעת בבדיחות הממשלתי
 לא באמת, שלי. הפקיד על שלכם הסיפור

 מדברים מתרגשים עוד שאתם מאמין הייתי
שלו.״ המזכירה זאת הרי הכל, אחרי כאלה.

זה. משרד עם עסקים לעשות המרבה חיפאי
 לא האחרים שהאורחים נוספת עובדה

 הממשלתיים הפקידים שלושת לדעת: יכלו
— מקצועי סימפוזיון לרגל במקום שהו

 בחופשיות דיבר העורך של איש־שיחו
 סיבות שתי לו היו תמימות. עודף בגלל לא

 לא פירסום, מבחינת האחת: לכך. טובות
לפרסם היה יכול לא הזה העולם כלל. חשש

 יח־ ,הישראלית החברה בצמרת כיום, כי
 הטבעי הדבר הם למזכירתו גבר בין סי־מין
 תעשיין בכיר, ממשלתי פקיד בעולם. ביותר
איש־ עמדה, בעל איש־כספים או מצליח

ו הנושא הנושא. על פארודיה נ נ י ם. א חי אבטי

ה ן-* ג מבחי ביותר, מאלפת הערר, זו יו
ב שנאמרה למרות פסיכולוגית, נד, | ן

בתמימות. שנאמרה בגלל — בעצם תמימות.
 בן־שיחו המשיך שבה תמימות באותה

 שחזרו זוגות ארבעה על וסיפר העורך של
 במלון־יוקרה ימים מעשרה שבוע באותו

 כמו רגילים, זוגות אלה היו ים־המלח. ליד
 הופעה בעלי — הגברים במלון. האחרים כל

בעו לשלוט הרגילים כאנשים ביטחון, מלאת
 בשנות היו מהן שלוש — הנשים למם.

 הרביעית מיוחד. משהו לא שלהן, השלושים
 זוגות המה המלון ויפה. יותר צעירה היתד,
להם. דומים רבים
 ידע, לא האחרים מהאורחים שאיש מד,
נשו היו לא הנשים שארבע העובדה, היתד,
 מזכירותיהם. אלא — הגברים של תיהם

לבע — נשואות היו נוספת ואחת הצעירה
 האחרות שתי שלהן. לבוסים לא אחרים, לים
גרושות. היו

 מחלקות מנהלי היו מהגברים שלושה
 משרדיו שמרבית בכיר, ממשלתי במשרד
 הבום — הרביעי הגבר בתל־אביב. שוכנים

מפעל בעל היה — הצעירה החתיכה של

 על־ידי מומנו שהותם שהוצאות וכמובן
 כדי לים־המלח ירד המפעל בעל המשרד.

 קשריו את להרחיב ההזדמנות, את לנצל
הסימפוזיון. משתתפי שאר עם העסקיים

 להסתבן בלי הסיפורים, גיבורי שמות את
 מבחינה השנייה: הסיבה דיבה. בתביעת
 כמי כלל עצמו את האיש הרגיש לא אישית,

ולמעמד. לעבודה חבריו את שמשמיץ

 כאלה צמרת אישי — קליבר בעל ציבור
 להם, אין כאילו עמיתיהם בעיני נחשבים

א־ גדולה אמריקאית מכונית וחלילה, חס
שן )46 בעמוד (המ
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כמדינה הצמרת איש׳ של


