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 למסקנה הגעת באמת אם •
החפ את אורז לא אתה למה בזו,
 הנראית לניו־זילנד, ומסתלק צים

 ז לך מפריע מי ץ בגן־עדן בעיניך
ה לקוראי הצגתי שאותה הזו, השאלה

מאל תשובות קיבלתי אגב, ושעליה, ספר
 כדי רב. זמן אותי הטרידה — מאד פות

 לשאול חייב הייתי ביושר עליה לענות
 איזו אני? מי כמו יסוד שאלות עצמי את

בהם? תפקידי ומה לחיי׳ יש משמעות
עצ עם ארוכות שיחות אחרי לאט־לאט,

 עד התשובה. את מצאתי חברים, ועם מי
 פעם אף ידעתי לא עצמית חקירה לאותה

תפ מה חיי, תוכנית מה בדיוק. אני מה
ב עסקתי ״ייעודי״. מהו או בחיים קידי

סר רדיו, עיתונות, שטחים: מאד הרבה
 סיפרות, וסאטירה, הומור תיאטרון, טים,

 אלה בעיסוקי ראיתי לא ומעולם טלוויזיה,
שלי. הקריירה את אפילו או ייעודי את

 משותף, מכנה להם שיש תפשתי ׳פתאום
 שאגי הבנתי פתאום האלה. העיסוקים לכל

 שזירת־ההסתכ־ חברתי, משקיף מעין בעצם
 הזה, והמקום הזה הזמן היא שלו לות
תחומים אלא אינם השונים העיסוקים וכל

 תצפיד את רושם אני שבאמצעותם שונים
 משקיף לעיני. המתרחש על ומגיב תי,

בעת־ובעונה־אחת. מבפנים, ומשקיף מבחוץ
או הרושם סוציולוגי סייסמוגראף מעין
 והשינויים הקלות הרעידות את טומטית
 של הנפשי ובאקלים בהלכי־הרוח הדקים

וסוב אובייקטיבי עד חי. אני בה החברה
 הסובייקטיביות שגם (משום כאחד ייקטיבי

 בהם והזמן החברה לערכי עדות היא שלי
 להתערב לעיתים המנסה משקיף חי). אני

כ אותה׳ ולשפר •שלו, ההסתכלות בזירת
יכולתו. מיטב

 את להחליף מטף מונע מי #
 שלא למה ? שלך זירת־ההסתבלות

ב האלה התחומים ככל תעסוק
באוסטרליה? או קנדה
ש ייתכן עשרים, בן היום הייתי אילו
 שלי זירת־ההסתכלות את מחליף הייתי

 של מינהגיו אחר נאמר, לעקוב, ומתחיל
 בציפורי־הנוד להתעסק במקום הקנגארו,

העתיקה. במכורתן קן להקים שחזרו
 עיש־ כן להיות עליך למה •
בך? לשם ריס

 אוכל חמישים או ארבעים שבגיל כדי
 החדשה, השפה בדקויות לשלוט סוף־סוף

ה ביותר הקלים הסימפטומים את ולהבין
החברה. בהלכי־רוח שינויים מציינים

 באמצעות ללמוד אי-אפשר כאלה דברים
 הוא־עצמו — והמדווח המשקיף מילון.
 ומשמעויות פירושים הרושם מילון, מעין

 ולאמצעי־ החברה של להתנהגותה הדשות
 שנים די פשוט לי נותרו לא שלה. הביטוי

 אין חדשה. שפה ועיני אוזני את ללמד כדי
 הניסיון מאגר את לרוקן אפשרות כל לי

 ובמקום בזמן הקשורים שלי,׳ והזכרונות
תצפ של חדש למאגר מקום ולפנות הזה,
 אין שבלעדיו מאגר אחרת, חברה על יות
 בזירת־ המתרחש את להבין אפשרות כל

ההסתכלות.
ש משום הארץ, את עוזב שאינני מכאן

 אני עוד כל סביבי למתרחש עד לשמש עלי
 היכולות את לממש רוצה אכן אני :אם חי,

 לחיות יכול אדם איר רואה לא ואני שלי.
 ואפילו ומורכבים עשירים מלאים, חיים

 יכולותיו את שיממש מבלי מאושרים,
שלו. תוכנית-החיים במיסגרת

 מקוראים, מיכתבים שני קיבלתי אגב,
להישארו הסיבה את כך בדיוק המסבירים

לפרנס עוסקים, אינם הם כי אף בארץ, תם
 השפה סביבם. המתרחש על בדיווח תם,

 הכרחי תנאי היא גדלו, הם שבה החברתית
מכסימלית. במידה יכולתם למימוש

 הוא, אף החליט מהם שאחד הוא המעניין
ממ סכנה צפוייה שתהייה שברגע כמוני,

ל ייאלץ הוא הפיסי, קיומו להמשך שית
יכולו מימוש ועל תוכניודחייו על וותר
אחר. במקום בקיום ולהסתפק תיו,

 אלטרנטיבה רואה לא ואתה +
שלד? הפסימי לחיזוי אחרת

 לסיכוי רמזים רואה אני מחפש. אני
 ב־ ברוד הדבר אך כאן, קיומנו המשך

והאידיא הערכים בעולם יסודית מהפיכה
 את לתרום אנסה הזו ולמהפיכה שלנו, לים

חי עד לנו שנותרו הספורות בשנים חלקי
״מצדה״. הצגת דוש
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בלילות עבדה הל״ד■
בנימין ל. מאת

 לאחר מפתיע באופן הופסקה המשטרה חקירת
נתגלתה שהליידי

 תל• עבשבונת המשטרה למוקד ידיעות מגיעות אחדים ימים מזה
 וד־ו-ול״רית. השקטה השב־נה את שכבשה הליידי על אביבים,
 הליידי עובדת לא שבו כשבונה בית אין בי אמרו נוספות ידיעות
הלילה. כשעות ואפילו היום שעות בל כמשד

חפשיים\חייאישות/
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 ההמצאה עם
 השוויצרית
המשוכללת

 חינם הסברה עלון בקשי
 אינדיקטור 0.0.שיטת אודות

 כיום והמקובלת הבדוקה
כולו בעולם
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 חנושא את לחקור שמונח ד. חמפקח
 חחל ואף בראשו אפשרויות מיני כל העלה

 חידועה זו ששכונה לאפשרות להתכונן
המפ כולו. באיזור לבעיות תגרום כשקטה

 בלשיו את ושלח זמן, הפסיד לא ד. קח
הליידי. את לגלות
 אך לעצרה, כדי ברחובות הסתובבו חם

 כי למסקנה הגיעו ואז אותה מצאו לא
בבתים. רק בנראה עובדת הליידי
 ד.ם לאיזור, חשוטרים הגיעו אחד לילד.

 אשר עד דבר, שמעו ולא לבית מבית עברו
חדירות. לאחת לפרוץ ז־. חמפקח החליט

 לעבר הסתערו והשוטרים ניתנה הפקודה
 ראו הם ואמנם לדירה פרצו הם חדלת,

בפעולה... הליידי את

 הבר וגם ד. המפקח גם יודעים כעת
 ולורד ליידי חבביסד, מכונות כי עוזריו

 כך כרי עד רב בשקט עובדות קריסטל
 להן יש ובנוסף אותן לשמוע אפשר שאי

 הכביסה; במכונות האפשריים היתרונות כל
 הכביסה, סוגי לכל הכביסה תכניות כל

 מירבי חסכון מעלות, 100 עד הרתחה
 אמאיל ציפוי כביסה, וחומרי חשמל במים,

בהן. נמצא שאינו יתרון אין ובקיצור
הלורד או הליידי את את גם קחי

הת ללא — בביתך חינם ניסיון לשבועיים
 — בלילה או ביום לעבוד לה תני חייבות.

תבוא... לא כבר המשטרה אליך
(מ.)
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