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החברים בשם
. !לבגין שעשית מה לי תעשה אל רק —

פולס. מבקשים יותר, או פחות כן,
 של אינסופי זרם בפני עומד אני בעיתון, עצמו את לחשוף החל שסאחבק מאז
 של חברים להיות שרצו או שאחבק, של חברים שהיו אנשים מיני מכל פניות

 שמם את לראות סתם הרוצים או גלידריה, או פיצריה, באחרונה ושפתחו סאחבק,
׳ בעיתון. מופיע

!לבנין שעשית מה לי תעשה אל רק —
 שתמצא העיקר רוצה, שאתה מה עלי כתוב :בכך לומר ורוצים מבקשים הם

פנימה. אותי להכניס תירוץ
יקרים. חברים לבקשותיכם, כולו מוקדש השבוע מדורנו

ק ח■■□ עסו ה
!אלין זמן היום לי אין —
 במיזנין־הכנסת. אותו כשפגשתי לנדאו, חיים השבוע החמישי, ביום לי אמר כך

להתפלא. רשות לעצמי נתתי לכן במייוחד, עסוק כאיש לי מוכר אינו חיים,
! מאומה עושה שאינך יודעים כולם הרי — אמרתי — מתפלא אני —
השר״בלי־תיק אני — לנדאו חיים השר־בלי״תיק אמר — !חושבים הם כן _

 ביותר החריפה לבעייה הזאת המשלה של אחד מיספר המומחה הנני לנדאו, חיים
המודרני העולם של

ז בעייה איזה —
!הפנאי בעיית —

ל א פ ב ר ב שו ה
 צריך שאלוף־הפיקוד לנו הודיעו אחד בוקר בצפון. מילואים עשיתי שעבר בחורף

מיסדר. להכין וכדאי להגיע,
לא־גבוה, איש רואה אני פיתאום כאשר למיסדר, שלנו הנגמ״ש את להכין סיימנו

אותו. לבדוק ומתחיל לרכב הניגש רחב־שוליים, אוסטרלי כובע לבוש
 אלה הטכנית. מהחוליה הוא האיש כי מייד ידעתי האוסטרלי הכובע לפי
 חוסר־העניין את בכך מסמלים הם תיקניים. לא פריטי״לבוש מיני כל ללבוש אוהבים

המרובעת. הצה״לית במישמעת שלהם
— גבו על שטפחתי שעה האוסטרלי, לכובע מתחת לאיש אמרתי — חביבי —

מיסדר. לנו לעשות רגע כל להגיע עומד האלוף הרכב. את לנו תלכלך אל
מהמקום. והסתלק גבריות, להפגין כדי אדיש, מבט בי זרק האיש

 לי לחש ומישהו ימי״מילואים, וחמישה לשלושים צו־מילואים קיגלתי השבוע
 בצבא, רציני משהו ונעשה קידום קיבל האוסטרלי, לכובע מתחת ההוא, האיש כי

החבר׳ה. על יורד הוא שעכשיו ואומרים
 (הכובע ביצע שהוא העבירה על התיישנות אין כי לבחור להזכיר מבקש אני

!חריפה נגדית תגובה תיגרור לסאחבק שלו היטפלות כל האוסטרלי).

אל ר ש המגחמיץ י
 במסיבה כשנפגשנו כץ, ישראל השבוע לי אמר — !הייתי טיפש איזה —

ב״אכדיה״.
ז קרה מה —
!בישראל החברתי הפער על דין־וחשבון כתבתי —
! שר־העבודה־והרווחה נעשית בזכותו — נזכרתי — ועדת־כץ דו״ח —
כץ. אמר — תמים הייתי —
! למה —
!ראש־ממשלה אותי עושים היו ישראל־ערב, יחסי על דיו״וחשבון חיברתי אילו —

אל מו המעש■ ש
!חמור מישגה היו ד״ש של העקרונות שיבעת —
 השגריר אצל במסיבה הברנדי מן שלגם בשעה תמיר׳ שמואל השבוע בפני הודה כך
ההודי.

! ברגל הולכים אינם ח״כים חמישה־עשר — התפלאתי — י מתלונן אתה מדוע —
דעותינו, את לכפות לנו מאפשר שהיה — תמיר הסביר — בכוח לזכות כדי —

מכסימום. בשניים־שלושה להסתפק או בכלל, מעקרונות להימנע ד״ש על היה

ה מעון י ש הוג ה
 שנפגשנו שעה פרס, שימעון ממני ביקש — שיוויון של חזון מעלה שאני תכתוב —

לפח. בדרן בידינו הדליים עם
אמרתי. — לשיוויון ביקוש היום יש אם בטוח איני —
 תקומה, על הגיגים נבואיים, רעיונות גם מעלה אני כי לכתוב יכול אתה —

!הזול בזיל והכל ושבבי״חזון, רמזי־גאולה
!בכמה —
 משכיל פועל כל יכול — שימעון אמר — בילבד לירות ושתיים שלושים תמורת —
עכשיו״. ״כעת החדש סיפרי את לרכוש

ק אמי ס ב אוו ס ו
הזאת. בארץ אותי מחזיק פלאטו־שרון

 מטושטשים, חבורת שכולנו לי נדמה לפעמים לגמרי. מתייאש סאחבק לפעמים
 ג׳מאיקה, לאיי בריחה על חולם אני כאלה ברגעים בטוח. אבדון לקראת הצועדת

המנגו. לעצי מתחת דאגה ללא חיי את אבלה שם לטרינידד, או
 יכול כסף, מלא הזה, האיש ומתעודד. לסמי׳ קופץ אני כאלה קשים ברגעים

 של האבא הוא הזה האיש ושקטות. נידחות ארצות מיני בכל מיקלט למצוא היה
 קטנים. חוסכים אלפי עשרות שולל להוליך הצליח שהוא טוענים בצרפת המסתדרים.

 אלף חמישים עבד. הוא הסקוטלאנד״יארד על סיבן. הוא הצרפתית המישטרה את
לסדר. אי־אפשר שרון פלאטו את בשבילו. להצביע שיכנע הוא ישראלים
תיקווה. ויש בטוח, שהעסק סימן עיטנו, לחיות בחר הוא ואם

ס -י ד ו ש וו ר ע ה
 השמות כי חששתי השמות את ששיניתי אחרי שונו. הזו בכתבה השמות כל

 כדי שנית. השמות את שיניתי לכן בעליהם, את להסגיר זאת בכל עשויים הבדויים
 מישהו זכה שאם כן נוספות, פעמים כמה הבדויים השמות את שיניתי בטוח, להיות

בלבד. מיקרי הוא הדימיון — הרגיל הבדוי בשמו הבדויות מהדמויות

 מעז אינו נאור אריה
!בילעדי אחד צעד לעשות

חרות במרכז ,לנדאו חיים השר


