
ארזי.

 ׳את פתזפון. בעל כובע הוא גפן ארזי של הכובעים אוסף מתוך אחד
ראשו. את שיחמם הקרים, החורף לימות ארזי שומר צמר העשוי הכובע

הופעתו. לגבי הנוסעים מהערות מתרגש אינו <סדום, בקו אוטובוס נהג המשמש

לכובע׳ דומה זה כובע ך "11 ך
באנ המיקצועיים הרוכבים ״ ^ י *

 ארזי, עונד שאותו הגדול, התליון על גליה.
ארזי. של החודש מזל אריה, ראש מוטבע

המפוס הכובע אתמיצחייה
 המיצחיה בעל פס

 כבר ״אני כיוס. לחבוש מרבה ארזי אין
אומר. הוא אותת״ אוהב כל־כך לא

7ע1 ו8ו1!א1

2 0 הנעעיס 0
 את שמילאו האמריקאיים, תיירים ך*

 ציבעי- בכל הצבוע מושבי־האוטובוס י י
 בדרכו החד־גוני במסלול שנסע הקשת,
מסו היו לא הם להירגע. יכלו לא לסדום,

 להביט ענייני־דיומה, על לשוחח גלים
לנמנם. או בנוף,

 לא הם אמריקאים, של כדרכם שלא
מש ישבו אלא בקולי־קולות, ללהג הירבו
חק בעיניים מביטים ומשתוממים, תאים
 רכן נהיגתו כדי שתוך המוזר בנהג רניות

הבול- כלבת מתי, את ללטף כדי פעם מדי

 בהחלט הם אבל — הטב ראו לא שמא
נכון. ראו

 מצב- לפי
הרוח

אס ובין בינו שמבדיל מה אך גדול. י י כובעים אוסף בעל הוא המוזר .גהג לץ
 של שכובעיו העובדה הוא אחרים פנים
את ומפארים קולב על תלויים אינם ארזי

ן ארזי הנהג נ האדם שהוא אומו ג
כובעייו בגלל אולי ־ בעולם המאושר

מר שאותם הכובעים רוב
 מזכירים לחבוש ארזי בה

 המערבונים. בסירטי הבוקרים כובעי את
אופניים. של שיניים מגלגלי עשוי הצמיד

1

 מתחת כהרגלה שהתכרבלה המאיימת, דוג
למושבו.
הבי ממבטי נבוך לא גפן, ארזי הנהג,

שהש העוקצניות ההערות ומן שספג קורת
 רגיל ארזי אחדים. נוסעים לעברו מיעו
וההערות. השאלות המבטים, לכל כבר

 תל-איביב־סדום בקו אגד נהג גפן, ארזי
 ברחוב עובר כשהוא יוצא־דופן. אדם הוא

 לשוב כדי ראשיהם את הכל מסובבים
עיניים, המשפשפים כאלה יש בו. ולהביט

 הוא — יוכדיום אותו משמשים אלא ביתו,
הזדמנות. בכל אותם לחבוש נוהג

 סולידיים, בכובעים הולך הוא לעבודה
 לבגדיו, המתאים כובע חובש הוא ו^ערב

כלבתו. של למצב־רוחה או למצב־רוחו,
וש צמידים טבעות, לענוד נוהג הוא

 איש במיוחד. ובולטים גדולים רשרות
 וכאשר ומעוף רב דמיון בעל הוא הכובעים

 או ישן, מזלג של קצה חרוז, מגלה הוא
 יודע הוא בו, מאס שבעליו אחר חפץ כל
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 כולן שלו הטבעות ציבעוניות. סות־בד |
שמצא. עצם או מחרוז עשויות ^מעשת־ידיו,

 המוזר הנהג חובשת גבע מ׳
כ הערב, בשעות

 אוסף גס יש לאמי לבלות. יוצא שהוא
רבה. בהנאה מעשן הוא שבהן מיקטרות,
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