
 ה־ פרשת להשתולל שהתחילה מהרגע
 לכתוב הולך שאני מה בדיוק ידעתי עייט,

רצי לא עצמו בסרט הזה. העניין כל על
 ואני מבקר־סרטים, לא אני כי לנגוע, תי

יכת בסרטים שמבינים שאנשים זה בעד
 והעיטים השכול בעניין גם עליהם. בו

 כי לנגוע, רציתי לא ממנו המתפרנסים
 ממילא מסובן כבר ואני עדין, עניין זה

אחרים. עניינים במספיק
 שעליו אחד עניין רק לי השאיר זה

 וכל הזאת, הפרשה בכל לכתוב יכולתי
לח פשוט לחכות. היה לי, שנשאר מה
 לא הפח־יקוש• לתוך יפול שמישהו כות
 זה לתוכו. יפול שמישהו ספק לי היה
 ישבתי אני ומפתה. קורץ גדול, פח היה
ובינ ברזל, בסבלנות טוב, צייד כמו לידו

עי הפח, לתוך הטרף שיפול עד תיים,
 וניסחתי עיתונים, קראתי סיגריה, שנתי

פה. הכתובים הדברים את
 ועסיסי, טעים היה הפיתיון כן׳ נו,

 הפח, לתוך הטרף נפל דבר של ובסופו
עליו. ועטתי לרווחה נשמתי ואני

 עידו הוא הפח״יקוש לתוך שנפל הטרף
 שעבר השלישי ביום שכתב דיסנצ׳יק,

 את הנושא קצר מאמר ״מעריב״ בצהרון
 אז השכול". מן ״המתפרנסים הכותרת

עט. אני זהו,
:דיסנצ׳יק שכותב למה לב שימו־נא

ה אלה בין רב הבדל למצוא ״קשה
 כותבים שהם בכך השכול מן מתפרנסים

 לבקשת ספרי״הנצחה כסף תמורת
 הכותבים אלה ובין שכולות, מישפחות
 ספרים ולמענו כסף תמורת ומצלמים

 לקבוצה השייכים את המגנים וסרטים
הראשונה.״

 כל״כך הייתי למה מובן עכשיו זהו.
 זה הרי ? הזה לפח יפול שמישהו בטוח
ה מסוג הזה• הרעיון מתבקש, כל-כן

 להיזהר צריך ברחוב שכשהולכים רעיונות
ולהתחלק. עליהם לדרוך שלא כדי

 :פשוט הוא אומר, שדיסנצ׳יק מה
 הסרט, מספר שעליו ההוא ״העייט״

 מ־ שמתפרנס חתיכת-זיפת אחד הוא
 ויורם יושע יקי גם אז או״קיי. י' השכול
מת הזה ״העייט" על סרט שעשו קניוק

מת גם־כן הם ואם מהשכול, פרנסים
 בינם הבדל אין אז מהשכול, פרנסים

 לא אותם לקלל ואפשר העייט, לבין
ש אלה את לקלל שאפשר ממה פחות

מהשכול. ישירות מתפרנסים

 הלי■ דיגלי ועליה המערה, של מודעה יש ההיא דעה למה הסברים להוסיף צריך הייתי אילמלא
אותנו מזעיקים כולם נכונים, כולם חזקים, כולם כוד. מה מאושר. כמצב היינו למעלה, כאן, שקורה
שי* ובאותן סיגנון כאותו שפה, כאותה הדגל אל של מודעה לקחתי :זה הוא למעלה, שם, שקורה
פירסום. טות המו־ וליד המערה• דיגלי את עליה והדבקתי הליכוד

ב נקרא דיסנצ׳יק של הזה התרגיל
 אד״אבסור־ ״רדוקציה הלוגיקה לשון

 לאבסורד״. ״הבאה :בעברי או, דום",
 בסאטירות ומוכר לגיטימי תרגיל זהו

להשת מאוד מסוכן אבל ובפיליטונים,
 כאשר כי ז ולמה רצינית. בכתבה בו מש

 אפשר כזאת, ברדוקציה מתחיל מישהו
 הוא גם ואז הלאה, קצת אותה להמשיך

 יכול הרדוקציה׳ את שעשה זה בעצמו,
בפח. ליפול

 מתפרנסים שסרסורים נניח :לדוגמה
 המוכרות צעירות נערות של מתמימות!

 שסוחרי גם, נניח, כסף. בעבור גופן את
 שהמכורים מזה מתפרנסים קשים סמים

 והנפש. הגוף את לעצמם הורסים לסמים
 לא־חוקי, אפילו זה ז נכון פוייח, זה

 השוטרים! מתפרנסים ממה אבל נכון!
ה את לתפוס אמורים שהם מזה לא

 ואת הזונות) את (ותופסים סרסורים
 המכורים) את (ותופסים הסמים סוחרי

 שגם אומרת זאת !לכלא אותם ולהכניס
מהנע כסף ועושים מתפרנסים השוטרים

 כן — לסמים ומהמכורים הצעירות רות
בהח דיסנצ׳יק, של ההיגיון לפי !לא או

כן. לט
 אחד צעד להמשיך אפשר אז אבל

מתפרנ ממה לאבסורד. בהבאה נוסף
 ומיש־ פשע לענייני העיתונים כתבי סים
 העיתונים, את טוב הכי מוכר ומה !פט
העיתו גם אז !ופשע זנות סמים, לא אם
ל וממכורים מזונות מתפרנסים נים

!לא או כן סמים,
 העייט. של במיקרה גם ככה ובדיוק

 אם עצמו. דיסנצ׳יק של ההיגיון לפי
 השכול מן המתפרנסים בין הבדל אין
 אין גם אז סרט, מהם שעושים אלה ובין

 ובין הסרט את שעושים אלה בין הבדל
 את שעושים אלה על שכותבים אלה

ה שניה, לוגית נוסחה לפי וזה הסרט,
 והולכת ,1־1.8. המקצוע בלשון נקראת

:ככה
ב׳ אז א׳ אם .1 .

ג׳ אז ב׳ אם .2

גזדדון פינת ל בל״
 עונת מתחילה סוף״סוף. מגיע הקיץ

ב מסתובבים אנשים והחום. התיירות
 והמיסעדות בתי־הקפה ומזיעים. רחובות
 שתיה מוצלים. בחללים להם קורצים

בכיס מתרווחים האנשים מוגשת. קרה
 את קצת מנערים זיעה, אגל מנגבים אות,

לגוף. תידבק שלא החולצה
לסי זוכים בתי־קפה וגם המיסעדות

 שאופציה לי נדמה אן בעיתונות, קור
 ושוכחים לאיבוד, פה הולכת חשובה

 לקחת אני החלטתי לכן לגמרי. ממנה
שי פה ולעשות התפקיד, את עצמי על

ביקו בחוצות: המטיילים לקוראים רות
בנקים. רת

ה לאומי", ״בנק בסניף הפעם נתחיל
 ובן־יהו- גורדו! הרחובות בפינת ממוקם

בתל־אביב. דה
 קרוב הוא נוח, במקום שוכן הבנק

 בדיוק ושוכן והבילוי, הבידור למרכזי
ה המרכזיות הדרכים אחת של במרכזה
 הדיזנ- אל בתי״המלון מאיזור מוליכות

גוף.
 בן- רחוב מכיוון היא לבנק הכניסה

 מצד ונאה. מטופח עצמו הבניין יהודה.
״דבוריה", מלון נמצא הבנק של אחד

ג׳. אז א׳ אם .3 :והמסקנה
 יכול הזה הלוגי התהליך שגם אלא
 מההבאה פחות לא לגמרי, דפוק לצאת

מו ומתי אין יודעים לא אם לאבסורד,
להשתמשבו. תר

ו גשם רטיבות, מכניסים אם למשל,
:.11.8ה־ לתוך מטריה

 לוקח אני אז (א)׳ גשם יורד אם .1
(ב). מטריה

 לא אני (ב) מטריה לוקח אני אם .2
(ג). נרטב

 אני (א) גשם יורד אם .3 :והמסקנה
(ג). נרטב לא

 אד״ רדוקציה שעושה מי זהו. אז
ל צריך דיסנצ׳יק, עידו כמו אבסורדום

 הרדוקציה, את קצת ימשיכו שלא היזהר
 שעידו ויוצא ,£1.8. לו יעשו כן ואחר

 מן מתפרנס ובעצמו, בכבודו דיסנצ׳יק,
 דבר שזה כסף, ממנו ועושה השכול
כאמור. פוייה,

 בקיצור: ״גורדו!״. קולנוע השני ומהצד
ושק תרבותיים לקוחות טובה, סביבה

טים.
פסי במעשה מעוטרת הבנק של חזיתו

 ,שבטי- סימלי מופיעים שעליו גדול׳ פס
להיכ כדי מופשט. קצת בסימון ישראל

 מדרגות, בכמה לעלות צריך למקום נס
זכוכית. דלת ולדחוף

 יש במיוחד. גדול אינו הפנימי האולם
 בסקאי מרופדות ספות, שתי רק שם

 מהטפות אחת כל הקהל. לנוחיות שחור,
 אן ישיבה, מקומות ארבעה בעלת היא

 ספה על אנשים משלושה שיותר נראה לי
 הריהוט צפוף. להיות מתחיל זה כזאת,

ב פורמאיקה — במיוחד מהודר אינו
 שמוטב נירוסטה פסי כחול־לבן, צבעי

הגדו העציצים גם לניקיונם. קצת לדאוג
 ראויים האולם של המערבי שבאגף לים

 לשירות קל. לאיבוק גם ואולי להשקאה,
 רק אן אשנבים, שבעה יש הלקוחות

באו מאויישים מהם ארבעה או שלושה
הפו הגדולים שהחלונות כיוון קבוע. פן

ב ראפייה בתריסי מכוסים לרחוב נים
מלאכו בתאורה צורך יש קרם, צבע

ה ניאון נורות מספקות שאותה תית,
 תלויים הקירות על בתיקרה. קבועות

הארץ. נופי של גדולים תצלומים כמה
 אליה שמוביל שנייה, קומה גם יש

ב הפרדה עם ובזבזני, רחב מדרגות גרם
 אגפי נמצאים שבה זו, קומה מרכזו.

ל וההשקעות הפיצויים כספי המט״ח,
 כאן מהראשונה. יותר מפוארת מיניהן,
ב חום נעים, בשטיח מכוסה הריצפה

 שמונה ספות, שתי גם יש כאן צבעו.
ה הרעש גם סף־הכל. ישיבה מקומות

ני אינו הסואן בן״יהודה מרחוב מגיע
הראשונה. בקומה כמו כאן כר

 לי נראה כי אם סבירים׳ השירותים
 יכול לאומי״ ״בנק כמו מכוסס שמוסד

 קצת נייר״טואלט לקנות לעצמו להרשות
שם. שמצאתי מזה מחוספס פחות

 כי אם למדי, סביר מקום :לסיכום
 כדאי נעים, השירות בפארו. בולט לא

פעם. מדי לבקר


