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ם ערכוני מהחיים - מ
 מסיבית את נפתח -טוב, ערב מחבר) (קם. פתיר:

ה אית (מכוון בציבור. ביצירה ברגיל, העיתונאים,
 להעזר ייבול הטיולים את מכיר שלא מי אקורדיון)

 סבקשה. הממשלה, ראש אדוני בשקופיות.
 שבת ׳נעים יוטה טחב מה הנה שר) (קם. כנין:
כולם! וחד. גם אחים

 שובת נעים יוטה טוב מה הנה שרים) (קמים. :כולם
 יחד, גם אחים שבת טחב מה הנה יחד, גם אחים
 יחד. גם אחים שבת טוב מה הנה

 אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה (סולו) כנין:
יחד. גם

שבתי פתיר:  כן, שאלות? יש יושבים) (בולם .ל
בבקשה.
 הישגת האם הממשלה, ראש אדוני א׳: עיתונאי

 ובבריטניה? !בביקורו !כלשהו הישג
 ידידי? ואלף ׳חושב, אתה ומה בגין:

 שואל. אני חושב. לא אני :א׳ עיתונאי
 חושב. לא אתה למה ׳ידידי, יאלף רואה, ׳אתה :כנין

 צוחקים) (בולם לך. יזיק לא יזה קצת• תחשוב
ישר ביחסי שיפור חל האם בגין, מר :כ׳ עיתונאי

 ? ביקורך בעקבות בריטניה אל
ת חושב, אתה יומה :כנין  ? ידידי בי

 שבטוח. בטוח אני שכן. יחושב אני כ׳: עיתונאי
 ספק אין אחוז. שמאה יודע אני שוודאי. משוכנע אני

שבהחלט.
 מאד. נכון ידיד, ביית נכון, כנין:

 ? !ההישגים את לפרט סבודו יכול האם :ג׳ עיתונאי
ופול. אני ידידי, גימל כן, ובהחלט כנין:

 חובש חייליו. על בגין פוקד גאה,״ ייחודי ״אני
 אמך ואת אביך את ״כבד :וממשיך קסדה

אמן.״ ימיך. ייאריבון למען

? ובכן :ד׳ עיתונאי
 צוחקים) (יבולם ? ידידי דלת מה, ובכן :כנין

 אדוני? ההישגים, הם מה ד׳: עיתונאי
 באן שאמסור מצופה לא אתה ידידי, דלת בגין:
ר אבל לכם, הסבוד כל היכל!  הדלק!ת הנובה של נ
? סבר

לא. :ד׳ עיתונאי
 למהר. מה אין ידידי׳ דלית רואה, אתה בגין:

 בגין, מר ׳הממשלה, האיש כבוד אדוני, :ה׳ עיתונאי
 קצת, משהו, לנו למסור יבול אתה ׳זאת בסל אולי
? להראות מישהו לד יש אולי  לנו

 העבר ידידי, פתיר (קם) ידידי, הא ׳ובכן, כגין:
 האקורדיון את ׳(לוקח בבקשה. האקורדייון, את לי

 כולם. של כפיים מחיאות שפן. ממנו שולף ולפתע
 תירא אל ■ראשו) על אותה יומניה מכיסו ׳כיפה מוציא
!יעקב עבדי

 האם הממשלה. ראש כבוד הכבוד !סל :ו׳ עיתונאי
 אחד? ׳קסם עוד לנו להראות יכול הוא

 את שוב (לוקח ׳בוודאי ידידי, יוו ׳בוודאי, בגין:
 צחורה. יונה לפתע ממנו שולף ׳והפעם חאקוירדיון

 (מסיר !השלום מלאכי עליכם שליום מריעים) כולם
 של ממושכות כפיים מחיאות מתיישב. הכיפה. את

כולם)

 לפוני (כמרכז) בגין מבריז העולם,״ מרכז ״אני
 אורני לכבד עליכם ״ולכן הגויים, הגנרלים

אמן.״ חשכת. ואת

 שיהיה מאמין אתה האם בגין, מר ז׳: עיתונאי
? שלום
 לאחרים גם ׳נותן לא אתה לימה ידידי, יזין בגין:

 צוחקים) (כולם ? שאלות לשאול
 ביקורך האם הממשלה, ראש אדוני ט׳: עיתונאי

 קרוב? אכן שהשלום אמונתך את ׳חיזק בבריטניה
 נראה אני האם ׳״דשי, טית עליך, מתפלא אני :בגין

 חזקה אמונתי ׳באמונתו?! לחיזוק שזקוק יםמי לך
 לבריטניה. לנסוע בלי גם דיה

אדוני. :י׳ עיתונאי
 שאליו שלך החברים ידידי, יש ירגיע, ירק בגין:

? מששה אתה עליהן. להשיב לי תן שאלות.  לי
בבקשה. כן, :י׳ עיתונאי

שי יש ליו, ירבה תשה בגין:  צוחקים). (כולם ש
 ב־ שביקורי לציין חייב אני היקרים, ששי ובכן,

ברי ממשלית מלאה. הצלחה נחל בבריטניה ממלכתי
 ישראל. ממשלת ׳מדיניות עם ובסל מסיכומה טניה

ה לראש הסברתי יבה השיחה שבתום היא עובדה
 ישראל של הנחושות עמדותיה את הבריטי ממשלה
״ומה לאמור ?״, ׳קוו־יואד״ס קאלאהן, ״׳מיסטר שאלתיו

 הנאוות, לגבירוות בגין מסביר עלי,״ סומך ״אני
 לסמוך, מי על יש בי עלי, סימכו אתן ״דנם

אמן.״ עלי, סימכו

רשמתי. :פתיר
 עושה אתה איך הממשלה, ראש אדוני :י״א עיתונאי

? יזה את
 מוציא (קם, ששי. יוד־אלף מאד, פשוט יזה בגין:

 מעוז שר) הראש. על אותה מגיח מכיסו, הכי׳פה את
שבח! נאה לך ישועתי, צור  ל

!אמן :כולם
 ממינו מוציא מפתיר. האקורדיון את (לוקח בגין:
 מארץ הוצאית״ך יאשר אלוהיך ה׳ אנוכי קורא) תיג״ך.

 על אחרים אלישים לך יהיה לא עבדים. מבית מצרים
 בשמיים אשר תמונה וכל פסל לך תעשה לא פני•

 לארץ. מתחת בימים ׳ואשר מתחת בארץ ׳ואשר ממעל
אלוהיך ה׳ אנוכי ופי תעבדם ולא להם ׳תשתחווה לא

 זמיר ״אני לעולם,. בגין שר הדרור,״ ציפור ״אני
 אני העמים, נשר אני האביב, סנונית אני השיר,

אמן.״ למוסכמות. כז

 ועל שלשים על בנים על אבות עוון ׳פוקד קנא אל
ול לאוהבי לאלפים חסד ועושה לשונאי. חסעים
 מתיישב). הכיפה. את ׳(מסייר ׳מצוותי. שומרי

!נעולה העיתונאים מסיבת :פתיר

 ״ואתם לעצים, כנין אומר הסום,״ על זקוך ״אני
עלו קרשים מטומטמים, כולי־עץ אלא אינכם

אמן.״ כפופים. דיקטים בים,

 בריטניה של ממשלתה וראש ?״, עכשיו אומר אתה
 איי בגין, ״מיסטר היסוס ׳וללא מפורשות לי ענה

 לאורך עימכם מסכים ״אני לאמור פדנט״, יור סי
 ? ידידי יוד הנקודה, את ׳רואיה אתה האם הדרך״. כל

 אדוני. בהתלט, כן, י׳: עיתונאי
 נקודות שתי ליו תרשום ידידי, פתיר כך, אם :כנין

צ׳ותקים) (כולם


