
 אוהב אני הכי תיאטרון. אוהב
 המון הולכים ואני אשתי באלט.

הול אנחנו השבוע אפילו לבאלט.
לבאלט. כים

 מוח לי יש קורא. לא אני ספרים
 מזה חוץ לספרות. ולא למטמתיקה,

 אני כי ספרים, לקרוא זמן לי אין
 רק לא אני עיתונים. לקרוא צריך
 אלא בארץ, העיתונים את קורא

ו ניחוויק טייס, :תקופונים שישה
 הרבה כל־כך כשקוראים כאלה.

ספרים. לקרוא זמן אין תקופונים,
 ללכת זה אוהב הכי שאני הבילוי
 שלוש פעמיים, הולך אני לחתונות.

ל בשבוע פעמים ארבע אפילו או
 אותי שמזמינים חתונה כל חתונות.

 אני השבוע הנה, אליה. הולך אני
 הבת או הבן של לחתונה הולך

 הבן של ולחתונה נתפר, פסח של
 לא אני תמיר. שמואל של הבת או

 תמיד אני לחתונה. צ׳קים מביא
 בצלאל מעבודות קטן משהו קונה

 הרבה עולה זה זול. קריסטל או
 אוהב אני אבל החתונות, כסף,

לחתונות. ללכת

עשיתי_______
ם דברים שובי ח

 הקדשתי טוב. ואבא טוב בעל אני
 הבן את ללמד שעות מאוד הרבה

 שעות. מאות איזה שח־מת. שלי
 ללמד שעות מאות גם הקדשתי

 הרבה שווה זה מתמטיקה. אותו
 הבת את שהקדשתי. השעות כסף,
 מוסיקה, ללמד יכול לא אני שלי

 אוזן לי יש אבל יודע, לא אני כי
 אותה לשמוע אוהב אני טובה.

 וגם פסנתר גם לה וקניתי מנגנת,
 הפסנתר את אוהב יותר אני אורגן.
 יותר זה האורגן האורגן. את מאשר
 אוהב לא אני במוסיקה בכלל, מכני.

 קלאסית, מוסיקה של קונצרטים
 פולקלור של קונצרטים רק אלא

קלה. מוסיקה או

 מודה שהוא למרות בדיאן גוסטאב ח״כ טועןאחו לי יש
 את מטפח בדיאן במוסיקה. מושג לו שאין

אורגן וגם פסנתר גם לה רכש איריס, בתו של המוסיקה כישרון

 לא ״אני מנגנת. כשהיא לידה לשבת נהנה הוא משוכלל. חשמלי
 מוסיקה או פולקלור של מוסיקה אלא קלאסית, מוסיקה אוהב
בדיאן. עצמו על מעיד הפסנתר,׳׳ על מנגנת כשאיריס ונהנה קלה,

 אני שלפעמים נזכר אני עכשיו
 שהייתי לזה מחוץ בבית, עובד כן

:בשוק הקניות את לעשות נוהג
 זה מנזליגה. לפעמים עושה אני

 פעם :הרומני(מאדלן מאכל־התירם
 זה נזמליגה בישל שהוא אחרונה

סטודנט!) היה כשהוא היה
בעי שכותבים מה לי איכפת לא

שכות שככל יודע רק אני תונים.
 פעיל שאני חושבים יותר, עלי בים

בעיתו עלי שכותבים אחרי יותר.
רואים ״נו, :בחיפה לי אומרים נים
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 כשלא אבל בכנסת.״ פעיל שאתה
 מתעסק שאני למרות עלי, כותבים

 ושאני הקטן, האדם של הבעיות עם
 אז הכנסת, של ועדות בשלוש חבר
 מתרגש לא גם אני פעיל. לא אני
 על אין ללעג לי. שלועגים מזה
לי. איכפת לא אז להתבסס, מה

 חשובים דברים כמה עשיתי אני
 הטלפונים. זה אחד דבר בכנסת.
 בכנסת, קווים להשיג שקשה ראיתי

 10 שיכניסו מילחמה עשיתי אז
הכ לחברי־הכנסת. ישירים קווים

 ראשי־ מיני כל אבל אותם, ניסו
 כך לעצמם, אותם לקחו סיעות
רק נשארו לחברי־הכנסת, שלנו,

שלושה.
 חשובים מאבקים כמה עוד לי יש

 מזכירות שתהיה רוצה אני לעשות.
 שמטל־ חבר־כנסת שכל בכנסת,

הו לו להשאיר ורוצים אליו פנים
 את שתקבל מזכירה תהיה דעה,

 שלי רצינית מילחמה עוד ההודעה.
 היום בכנסת. המיקלחות בעניין היא
מזיע כשאני אחת. מיקלחת רק יש

£?׳״,?£! והילדים ן דד א מ
שסיים ,18ה״ בן אמיר חבן :בחיפה הצנועה

האם, הריאלי, בית־הספר את בהצטיינות לאחרונה

 הבת בחיפה, קופת־חולים במעבדת העובדת מאדלן,
 הוא בדיאן לדברי עצמו. ובדיאן ,15ה־ בת איריס

 לאשתו עוזר אפילו ולפעמים מצויין, ובעל טוב אב
בשוק. הקניות את ערך ואף ממליגה בהבנת
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המישחק רזי את אמיר בנו את לימד הוא בשח־מת. רב־אמן תואר

 וכי בטלוויזיה, פעמים יותר הופעתי
 מופיעה צעקניים חברי־כנסת מיני

 הרב! נעשה מהכנסת הדיווח פחות.
בזכותי. רציני, יותר

 מאו הצליח שהליכוד חושב אני
 ל והיו האחרונות, השנים בשלוש
 מאוכז לא אני יפים. הישגים

 אנ אם אותי תשאל אם מהליכוד.
 אג הבאה, בכנסת להיות רוצה
 תל אם אבל תגובה. אין :לך אגיד

 אאב שאני לך אגיד אני עלי, חץ
 אב הבאה. בכנסת שלי המקום על
 הרב אהיה אני אבחר, לא אני אם

 הייו לא אילו מאשר עצוב פחות
 כב בינתיים הזאת. לכנסת נבחר

 הצדדי כל את להכיר הספקתי
 שאי זה את הכנסת, של השליליים

 ושתז לי שתעזור בחורה שם לי
 שא זה את מיכתבים, בשבילי פיס
 י שאין זה ואת מיקלחת שם לי

 בטו לא אני אז שלי. טלפון שם
 אבר לא אני אם עצוב אהיה שאני

הבאה. לכנסת

 בעצם גוזל אני להתקלח, ורוצה
 כי מעובדי־הכנסת, מאחד מיקלחת

 גם לי אין שלהם. היא המיקלחת
 אם בכנסת, חולצה להחליף איפה

 את לקחת יכול לא אני מזיע. אני
 כי לחדרי־המנוחה, שלי החולצה

 של הלישכה על־יד עובר אני אז
 עומד תמיד והוא ראש״הממשלה,

ו עיתונאים של סוללה עם שם
 אותך שיצלמו נעים לא וזה עוזרים,

ביד. חולצה עם

לא
עצוב אהיה

 בעיקר שהתפרסמתי יודע אני
 הטלוויזיה. נגד שלי המילחמה בגלל
 היתה שזו הבינו לא אנשים אבל

 אלא הטלוויזיה נגד לא מילחמה
מה הטלוויזיה של הדיווח נגד רק

 במיל־ שהצלחתי חושב אני כנסת.
התפוצץ, שהעניין מאז שלי. חמה
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