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 בכורמה קונסול להיות יותר שכדאי לד ״אמרתי
סבון!״ ישראל שגריר מאשר

 סומך אתה האם
י הביצי□ על ו ל ש

ת י ב ד
זרגזגנומתזז

המיוחד ״כתבנו על מתה אני
 הזה״, ״העולם לכב׳
נכבד עורף

 עיתון שאף משהו יש שאם יודע, בארץ אחד כל
 בכל ניסיתי כבר ואני מגלים. כן אתם אז מגלה, לא

 מאוד מאוד מבקשת אני אז הצלחתי. ולא העיתונים
ש הזה, המקסים העיתונאי זה מי :לי תגלו שאתם
המיוחד״. ״כתבנו בכינוי חותם

 אני עליו. מתה פשוט אני :למה לכם אגיד ואני
בו. מאוהבת אני בלילות. עליו חולמת

 אותכם. שואלת אני 7 בו להתאהב לא אפשר ואיך
ה איזה תראו ראשון דבר ל כ ש  נושא אין לו! יש ה

 מדעים, כמו מסובכים, הכי והנושאים יודע, לא שהוא
ח זה שני דבר וזה. ה כו ב י ת כ כמו איזה שלו! ה
 (אולי בארץ העיתונים בכל ובבת־אחת כותב, הוא יות
אפי או מאמרים שני ולפעמים שלכם). מהעיתון חוץ

מוכשר. איזה אח, !יום ובאותו עיתון באותו שלושה לו
 ואיזה !הצניעות זה שלו חשובה הכי והתכונה

 שמעתיקים עד חשוב כל־כך שהוא אף־על־פי צניעות.
 והניוזוויק הטיים כמו בסולם, העיתונים כל ממנו

 ה־ על לו איכפת לא שבכלל רושם ועושה והשפיגל
 כל חותם והוא !שוויצר לא כל־כך הוא ״קופירייט״,

 מצא הוא צנוע פסבדון איזה ותראו שם. בעילום הזמן
 שלו הזהות על שומרים ואיך המיוחד״. ״כתבנו :לו

 להבין שאפשר היחיד הדבר !סודות בסודי האמיתית
 אמיתי: פטריוט גס הוא לכל שנוסף זה מהפסבדון,

לכולנו. שלו השתייכות על רומז שלנו. כתבנו.
והשי גדולה טובה לי עשו

 כתובתו, ואת שמו את לי גו
אני יו להתאפק יכולה לא כי.

תר.
עיניים. בכליון המצפה

גר ס?
ג׳? או ב׳ — א' על מבטך את למקד רוצה אתה בית.

״לא״: או ב״הן״ ענה הכאות השאלות על
 שהאיש הרגשה לך שכשיש לומר נכון זה האס .3
 של בהרגשה נתקף אתה אותך, נטש מעריץ אתה אותו
— לא — כן 7 חוסר־ביטחון חולשה, פחד,
 של הדיבור בסגנון לדבר מקפיד אתה האס .4

— לא — כן מעריץ? אתה אותו האדם
לש להתלבש, לאכול, תמיד זוכר אתה האם .5
— לא — כן 7 כמוהו החוק על לעבור כב,

 האוייב את יום כל להשמיץ שוכח אינך האם .6
ב שר הוא אס אפילו עליך, הנערץ של המושבע
— לא — כן 7 ממשלה

 לפי לשקר מוכן היית האם עיתונאי, היית אם .7
— לא — כן מעריץ? אתה אותו האדם הנחיות

 החוק את לשנות בתביעה יוצא היית האם .8
— לא — כן 7 אליך הנערץ האדם למען
 שהיית נניח גבר אתה (ואם אשה את אם .9

 שאת שעה לגלות, מאוד משועשעת היית הא,ם אשה)
 אור כקרן והנודרת הבריאה עינו כי ברחוב, עוברת

לא — כן 7רגלייך על התעכבה מגדלור של
 הוכחה כלל חיפשת שלא להניח סביר האם סו.

לא — כן 7ביצים בכלל יש עליך שלנערץ
שתז ובלבד מקום לכל לרוץ מוכן היית האס וו.

— לא — כן 7 בחברתו להצטלם כה
:התשומות

 כי הפסיכולוגים, קבעו שנערכו, רבים במיבחנים )1
תו כאל לביצים מתייחסים א׳ בתמונה שבחרו אלה
 — ג׳ בתמונה שבחרו אלה נקודות). 0( רגילה פעה

 גדולות כמויות מעדיפים הם אבל מספיק, להם יש
 לביצי פוזלים — ב׳ בתמונה שבחרו אלה נקודות). 5(

נקודות). 10( זרים
 תגובות כי בדרך־כלל, מסכימים הפסיכולוגים )2

 מעניקים — הצוואר שרירי או הצחוק קמטי הפנים,
השי נקודות). 0 — (א׳ עצמאי חזק, אופי על רמזים

עומ — שלהן ובמוצא שלהן ביציבות ברגליים, מוש
 — ,(ג אופייך חוזק לגילויי באשר השני במקום דים

נקודות). 20 — (ב׳ נקודות). 5
.0 — לא ; 10 — כן )4 !0 — לא !10 — כן )3

 — כן )7 .10 — לא ן0 — כן )6 .0 — לא ;10 — כן )5
 !10 — כן )9 .0 — לא ;10 —כן )8 .0 — לא !10
.5 — לא ;15 — כן )11.0 — לא !10 — כן )10 .0 — לא : סיכום

 שהם ברור טוב, - נקודות 0 שצברו אלה
להש תתפתו שלא לב שימו !דיר־בלכום אבל חזקים.

!ביציכם את כיר
 חזקים לא אתם :10 עד 5מ־ שצברו אלה

 אלא כך, לחיות להמשיך יכולים והייתם חלשים, ולא
 הביצים ספסר של החזקה והתעמולה הרע, שהייצר
אדונ של ביציו את לשכור אותכס דוחפים הראשי,

חולשתכם. את לחשוף ובזאת כם
 שתתחנפו כמה .150 עד 1מת> שצברו אלה

״גבר ״איזה :תקראו שלא וכמה אליו, מע כל על !
 לתעתע כדי עושה עליכם שהנערץ איוולת שה
 סכנה בפני עומדים אתם :כלום לכם יעזור לא — בכס

 ראש־ממ־ יהיה לא הוא אם יהיה מה מאוד. חמורה
 מהר. שיותר מה מהסוס וקיפצו רגע, חישבו שלה?
 מחוסרי־ היותכם עובדת :להפסיד מה אין בין־כה
מזמן־מזמן. כל, לעין נחשפה כבר ביצים

לדבר רגליים יש

יהודית מאפיה
 מר של במשרדו מצלצל הטלפון

 ישראלי. איל־הון שולץ,
ץ ל ד  7 מדבר מי ז זה מי הלו, :ש
 !מהמאפיה מדברים כאן : הקול
ץ ל  י אערצך ווס !לנסקי אהלן :שו
 כאן בראשך. לנסקי איזה :הקהל

!מאפיה
,חוכר עם תפסיק סטאשר, :שולץ

! מות
 רציני, זה !אתה תפסיק :הקול

 דחוף באופן צריך אני שומען אתה
ת! אלף 20 לירו

מת אתם כבר ספיר! אה, שהלץ:
לבחירות? תרומות לאסוף חילים

 זה רציני. זה אדוני, תשמע : הקול
מוות. או חיים זה מאפיה.

 אתה כמה אחר. עניין זה שהלץ:
? רוצה

 !אלף 20 :הקול
 יותר שזה חושב לא אתה :שהלץ

!מדי
 מינימום. זה :הקול
 טוב. לא בזמן מצלצל אתה :שהלץ
 במחירים. עליה יש גרועים. העסקים

 נוראה... אינפלציה
 לי? מספר אתה : הקהל

 אחרת. בפעם תתקשר שהלץ:
 אם בדיחה! לא זה תשמע, הקול:

הכסף... את נותן לא אתה
 חמשת או־קיי... או־קיי, :שהלץ

בסדר? זה אלפים
 יורד לא אני ? השתגעת :הקול

 אלף. מחמש־עשרה
ץ ל  וחצי... שבע :שו
 יורד. הכסף ערך ? איתך מה ::הקהל

 ? לי ישאר מה הכנסה. מס יקח חצי
ץ ל  !אחרון מחיר :שו
!עשר :הקול
 ? אתה איפוה עשר. שיהיה :שורץ
במס מהטלפון מדבר אני :הקול

דרון.
 אפשר מה נראה תכנס, :שורץ
לעשות...

*
 בפתח. עומד הסחטן נפתחת. הדלת

 אני... זה הסחטן:
 חדש, אתה מאוד... נעים :שהלץ

מוכר. לא הא?
 קשים. זמנים ז לעשות מה :הסחטן
:תשמע עכשיו תשב. טוב, :שולץ

 על אלפים חמשת לי שם שאתה או
 המשטרה את מזעיק שאני או השולחן

מיד!
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 לפחות לקוראיו, עורך שלא בארץ רציני עיתון אין
 היא השיטה פסיכולוגי. מיבוזן בשבוע, אחת פעם

 מה כל בשבילה. פסיכולוג להיות צריך לא פשוטה.
לע שלפניך; בתמונות להתבונן הוא: לעשות שעליך

ואחרי ; !) 7 הא בכנות, (אבל להלן השאלות על נות

א׳
ב צברת. נקודות כמה לסכם כך

לק תוכל הנקודות למיספר התאם
 אופייך. את בוע

:השאלות
 הציורים בשלושת התבונן .1

:שלעיל
 הציורים שלושת מבין איזה •

 הרגשתך? את מבטא
7 ג׳ — ב׳ — א׳
ה חלקי בשלושת התבונן .2
:שלמטה פסל

ב פלוני גבר עם שנפגשת נניח
 גשר ליד ארכיאולוגית, חפירה
תל־אבי־ פאר במסעדת או אלנבי


