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הארץ״ 200,ל, מיוחד

 ראיון שום תו אין
שוון ארק עם
 שרון, אריק על ולא
 ליד או שרון, אריק אצל

שרון אריק
הצבאי בתכנו סאת

 פיזמונאי קם פתאום איך
עם שהוא ומרגיש בבוקר

המערבת דבר

ושוב
ל ושוב ל ו ת ש בחוצותינו. הטרור מ
י אותו נ ו ע פ  שעקרנוהו עוכר, צ

 ראשו ומרים שב השורש, מן וביערנוהו
ן נ ו ש מ  שטופות עיניים ולוטש ה

ישראל־סבא. בילדי שינאה
ה ואין מ  הזאת, לעת דווקא כי ת

 מולוטוביהם להשחיז המרצחים שבו
 גם מרים בה עת תופתיהם, ופצצות
 מבין המושפל זנבו את מבית האוייב

:המוכות רגליו
ל חזית א מ לפתע. עלינו קמה ש

ם האגמונים י נ מ ד ל ו ג ה מתרפ ו
הקרמלין. מן האדום הפריץ לרגלי סים

ם האליאבים י ע י צ ב מצעיהם מ
חוצות. ראש

 ם״ י צ ״ר והמצפ״נים השי״חים
לפרלמנטינו.

 ביצורינו, בונה י ק י ב ש ל ו ב מלט
ן י א ומצפצף. פה פוצה ו
ה ואין מ ח  שאריאל בכך לגו נ
ג א ו  קם לחכימא...), השרון(ודי מן ש

ופולי מדיניות בחצרי להושיענו לנו
 במאורת לאריה לו מה שכן טיקה.

ר וכורה שועלים, ייפול. בו — בו
 לבר־לבב יריב אריה אצלנו ואם
נגיע. אנה — ביניהם ן י ב ר וכולם
ר אף ב  שהשריר הגויים למדו כ

י ד ו ה י , של תנומה נם רק ה ה ו ו א ג  
של ״הפלישתיים״ למרצחים להם ואוי

ריבצו. ממקום ירגיזוהו אם נו,
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 לצילצול בבוקר פיזמונאי קם פתאום
 את ומפעיל שיניים מצחצח השעון,

הו אלו לראות האלקטרונית המזכירה
הלילה. משך בשבילו ניתקבלו דעות

 שהוא שירגיש אצלו הזמין מישהו
ו ללכת. יתחיל שהפיזמון וכדאי עם,

טוב. ללכת
 כמו ירגיש שהוא הזמין מישהו ואם

 אין אצלו עם. כמו מרגיש הוא אז עם,
 מישחת כמו להרגיש יכול הוא חוכמות.
 חדש, עולה כמו מצדה, כמו שיניים,

 פנתר, כמו שיריון, כמו קפה־נמס, כמו
 שהוא פלא אז הכל. כמו אפרסק, כמו

עם? כמו מרגיש
 ארבע של פיזמון עם עם, רוצים

 בבוקר, שקם שלנו, הפיזמונאי שורות.
ומתיישב בסוכרזית קפה־נמס שותה

 :מוכן והשיר דקות שלוש שולחנו. ליד
 אני, להם: אמר הוא

ציוני. לי תיסלחו
הגיוני, לא אולי זה

שאני. מה זה אבל
 מעבר ניבטת ההיסטוריה מאד. טוב
 הופ, השליחות. חסרה עדיין אך לחילון,

 סיום ממש, מבריקה — השליחות הנה
ו צעירה צבאית, להקה מפי ניפלא

תוססת:
אני, לכן ולכן,

ציוני. עוד היום גם
הגיוני, לא אולי זה

שאני. מה זה אבל
 הפיזמונאי על הזה הסיפור נכון,

שהוא. מה זה אבל הגיוני, לא אולי

קטן
 מצחוק. והתגלגלתי פרוצות אלף מאה יש שבפאריז בעיתון קראתי

 מפלגה או מפלגתי, בין מערך זה פרוצות 100,000 בישראל כי למה?
לשילטון. אלטרנטיבה שנקרא מה — בקיצור בינונית,

 בסדר מפלגה זאת ואוהדים) סרסורים (פלוס הפרוצות אלף מאה
 לי נחמד ונורא הקואליציה, של המאזניים לשון שהיא המפד״ל, של גודל

 של והסעד הדתות הפנים, שרי טמונים פאריז פרוצות שבין לדעת
ישראל. מדינת

 וארים — פרוצות אלף מאה לי ״תנו :לפני מישהו אמד כבר זה ועל
העולם.״ את

ם תבי מכ
ת רכ ע מ ל

ה על ועוד א הקפ ה
מ ההקפאה את להאיר רוצה הייתי

:מעט שונה זווית
 הריני ומחנך, כסופר תפקידי כתוקף

 אל ולהתחבר להתרועע לעת מעת יוצא
עבו לצורך משמע) (תרתי רחוב נערות

הספרותית. דתי
 ירדתי מסויים, חיבור לצורך השבוע,

 הערתי התחברות כדי ותוך הרחוב, אל
 הקפאת אודות על הנערה אוזן את

 בקרירות הגיבה הנערה המחירים.
לגמרי. לי קפא מכך וכתוצאה
 מישרד אל איפוא, מופנית, שאלתי
 לפני להפשרה סיכוי היש — המיסחר

ההקפאה? חודשי שלושת תום
ועמודת סדום פרוסט, ו.

חוזר אינוס
 ״טיפול במדור ,11.7 מיום בגיליונכם

 קונסטרוקטיבית דרך הצעתם מהיר״,
 השאר בין התיירות. אונס ומיסוד לייעול

 תסומן כחוק, שנאנסה תיירת שכל הוצע
 להקל כדי עכוזה, על רישמית בחותמת

 ב- האינוס מיחלק של פתע בדיקות על
התיירות. לישכת
לרא השיטה הופעלה ארצה בואי עם
המוח רצוני לשביעות — לציין ויש שונה,
לטת.

 ברצוני אם לעשות עלי מה :שאלתי
ן ק״מ 10,000 בתום חוזר טיפול לקבל

ניו־ג׳רזי מק־רקטום, מתילדה

תמונה. ראי המערכת: תשובת

ם פסנתר קו מ תנ״ך ב
 למיב- ניגש נער כי ב״מעריב״ קראתי

 — בתנ״ך להיבחן ובמקום בגרות, חן
פסנתר. על בפריסה ייבחן

ה תרבותנו להעתקת הדרך זו האם
 שמיש- דומני, !והאוניברסלית מקורית

 לאור אלה, לדברים לייחס יש נה-חשיבות
ולנו מהמקורות הנוער של התרחקותו

 את לחוש כדי בכלל. חיינו דילדול כח
פסגו אל ולהעפיל המוסיקה של יופיה
 של בתרבות שרוי להיות האדם חייב תיה,

אמת.
 אביב מטח וייצמן, מרדכי

)15.7 (״מעריב״

קו — ושוב סו יום של פ
ל אין מחברי, רבים ולדעת לדעתי,

 בלבד יום״ של ״פסוקו בשידור הסתפק
בטלוויזיה. החדשות לפני

פרש דברי לפסוקים להוסיף צורך יש
 מנת על וגדולי״דעת חכמי-תורה מפי נות

 בקרב היהדות רוח את ולהעמיק להחדיר
ב בים הוא, באשר הציבור שכבות כל

וביבשה. אוויר
 משום בו יש כשלעצמם הפסוקים שידור

 ואוהביה ישראל לתורת מחריד עוול
וביבשה. באוויר בים, הם, באשר

/ שמואל בניו, אישתו, א
וידידיו בנותיו


