
ד, יצחק פד, בן־נ ס חתו סו י ד ש ו ו י ־ ס ו , נ ו די ש־ו אי ה ו ד מג
ו עד ומספד הצלחתו סוד אח נ ד  ■חסייציבוו איש שהיה מאז ו

פו שהפך ועד ב סו ש ח ני הנ עי ב רבים ב תר כטו בארץ ביו

 עם שדם 19 גזה חי אני
 הקוראת היא אשה, אותה

 ונוקטת שלי, הראשונה
לא-אוב״קט׳ביח עמדה

 □כבים 'להרבה
 שימשתי חלטוריסטים

 עליו, לרכב נאונו
תוכניות עודו בהיותי

 עשה לא ירושלים כרס
 כבור לא דבר. שום ל׳

 בשביל אבל זה, ולא
1 ם,ם ע1א !ואם,מ ום111.

 •חסי־ציבזר. כאיש עבדתי
 שינאת־ זה את שנאתי

 משרבו, מיקצוע זהו מוות.
לההתנו צריו אתה שבו

 אדץ1ספרי. כשהופיע
 עיתונאי אלי טילפן רחוקהי

 אבל עלי ..כתבת לי: ואמר
מישפט״ לו אעשה לא

 הו על יושב לא אני
 מהעולם. מנותק בבוה,

 הכל, קורא מסתובב, אני
ורכיסת דאינ״ס ספרים

_זז

 איש משלנו. אחד הוא נן־נר יצחק
 כותב חשוב, סופר חם, לבבי, פשוט,

 רחוקח״ ״ארץ סיפרו הזו. הארץ בני על
 רבים רבי־המכר. רשימת בראש נמצא

ב ביותר הטוב כסופר אותו מחשיבים
 מוכרות, דמויות על הכותב איש ארץ•

 יומיומית בשפה הכותב איש עכשוויות.
 כל- סיפורית זאת ועם מובנת, מדוברת,

כד•
סיפו שישה רחוקה״ ״ארץ בסיפרו

באחד משתלבים סיפור כל גיבורי רים•
7 0 ——

 אליקו שם יש האחרים. מהסיפורים
 שעלה סמ״ך־טי״תניק ספרדי בן״שושן,
מו את ושכח איש-ציבור הפן לגדולה,

 תל- של הספרדיות השכונות מאחת צאו,
 אולי יד-אליהו, אולי שכונה! איזו אביב.

שפירא. שכונת
 מצמרת איש־ציבור — ח׳ שם יש

 !צוד !ידלין !מיהו הפוליטי. המימסד
 מבית ישראלי רוקנ׳רול זמר הדר, שם יש

הקי בר/ של ובעלה ח׳ של בנו טוב,
לפסבדו־בוהי- בטעות הנופלת בוצניקית

לע מסוגלת ושאינה תל-אביב של מה
 ולהשתכר. וודקה לשתות או חשיש, שן

 יונתן אולי ארצי! שלמה הדר! מיהו
 חייו כל שחולם נהג־מונית, ויש גפן!

 כמו שמות לילדיו ושנתן ניו״זילנד, על
 שיצליחו בתיקווה וארנון/ ועדי זוהר

 הוא מהם אחד סרחו. הם אך בחיים.
 ב- מת שני בשוק״הכרמל, באסטה בעל

 הוא שלישי יום־הכיפורים, מילחמת
 היא והאחרת בפלילים המסתבך עבריין
השכונה. של הזיון

מצ ישראלי עיתונאי הרדוף, שם יש
נפ אשר נשים, כובש מבריק, ליח,

 בקאהיר. בבית-החולים מסרטן טר
מצ ישראלי עיתונאי !הרדוף מיהו

והת בן-נר, ליצחק התקשר ומבריק ליח
 גדי, ויש הסיפור. גיבור שהוא־הוא עקש

ל מבעד לאמריקה. היורד הקיבוצניק
 בן־נר לנו מוכר הקיבוצניקיות עיניו

 של ולבטים יום־יום של אמריקה חתיכת
 זאת עם ויחד מגעגועים הנקרע בן־הארץ,

שם. להישאר מתעקש


