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הש גם נכונות היו האלה העובדות כל
 של מחדש כניסתו הורשתה כאשר בוע,

 מסתבר, המאורגן הלחץ לישראל. מירוביץ
יהו הפנים, משרד מנכ״ל ״סגנית פעל.״

 לפרשה,״ אנושית הבנה גילתה היבנר, דית
שורר. עורך־הדין אומר

 השאלה מאוד. יפה אפילו ויפה. טוב
 שלא פשוט, לאזרח קורה היה מה רק, היא
 שהפעיל הלחץ את להפעיל מסוגל היה

 היתד, לא לו קורה, היה מה מירוביץ.
 לגלות מבכרת אחרת, או זו היבנר, גברת
 ניתן כיצד היא: בקיצור, השאלה, הבנה.

 שלא כדי המנגנון, של כוחו את להגביל
 מסוגל שאינו חלש, לאזרח גם עוול יגרום

? להתגונן
 גם היתד, עצמו, מירוביץ ז׳אק לגבי
 שנת חצי על אותו יפצה מי :נוספת שאלה
גלות.

אוורחים
בתל־אביב האופן ועל בנאפולי, אופן עם אוגאסאוורה

אבנים זרקו והמצרים וודקה, נתנו הרוסים

 לעולם מסביב
בודד גלגל על

 אוגאסא־ לטאקופומי החליט שנה, לפני
 להתחיל מדי מוקדם הוא 25 גיל כי וורה

כמורה מישרתו את נטש הוא להתמסד.

מו יפן את יצא גיאוגרפיה, להיסטוריה,
 חד־אופן. על העולם ברחבי לטיול לדתו
 מיוון, בתל־אביב, נחת מדינות, 75 לאחר
 לסייר יצא בלילה, שעבר החמישי ביום

 בבוקר: שישי ביום כבר הקירקסי ריכבו על
 מצו־ אמצעי הוא שלי שהחד־אופן ״גיליתי

הוא ועמים,״ אנשים של אופי להכיר יין

שלו. המיופנת באנגלית מספר
המו לחווייה אבנים. ההדרן, אחרי

 והחייכן הנמוך טאקוסומי זכה ביותר- זרה
 לפני במצריים ״הייתי מצריים: פלחי בין

 ואני שם, הבנתי לא אחד דבר חודשיים.
ה בין נוסע כשהייתי היום. עד מבין לא

התאספו הם תרגילים, להם ועושה פלחים

 של בהמון לפעמים כפיים, ומחאו סביבי
 את מסנה רק כשהייתי אבל איש. מאות

 כולם היו המקום, מן לנסוע כדי הגב
סי איזה יש אבנים. עלי לזרוק מתחילים

זו?״ משונה להתנהגות מיוחדת בה
 זה עכשיו, עד אוהב הכי שאני ״העם
מוכ תמיד בני־אדם. אוהבים הם הרוסים.

 איתך. ולצחוק לשמוח לתת, לעזור, נים
 אחרי אתי, דיברו שאנשים פעם היתה לא

 אותי הזמינו ולא באופניים, תרגילים כמה
ו פשוטים אנשים הם שניים. או לוודקה
אותם.״ אוהב ממש אני טובים.

 טאקוסומי מקפיאיי־דם. תעלולים
לדב לתאונות־דרכים, אחת לא כבר גרם
 בכביש לחלוף נוהג הצעיר היפני ריו.

 תשומת- אליו מושך כשהוא סואן, ראשי
 מקפיאי־דם. רכיבה בתעלולי נדהמת לב

 להביט ממשיכים פניו על שחולפים נהגים
 להם נגמר ובינתיים — מהופנטים אחורה

הכביש.
 טאקו־ צוחק סיפורו, את מסיים כשהוא

 בדיוק ומלא. קולני גרוני, יפני צחוק פומי
 עוברים קוראסאווה. של שבסרטים זו כמה

 המפתיע, הצחוק לשמע נעצרים ושבים
 אליהם מנפנף היפני בעניין. בו מציצים

 ב־ ופותח האופן, על מטפס ידיו, בשתי
מרהיבים. תעלולים סידרת

 את לעגל :הססגוני הצעיר של מטרתו
אח ״אז, .100ל־ שבסיורו הארצות מספר

 בשקט גיאוגרפיה ללמד ואמשיך ליפן, זור
 המתגלגל בצחוקו מתפרץ הוא חיי,״ כל

והקולני.
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מקצוט?
 מדי, מאוחר לא עדיין
 טוב מקצוע ללמוד יכול אתה

 משכורת לקבל וגם — ומבוקש
הלימודים! בתקופת
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