
חוד אי
ת חו שפ מי

 בארצות״הברית שלנו החדש השגריר
 ירום ארנש משה אמריקה, צפון של

 זאת, לציין חשוב חכם. דבר אמר הודו,
 לומר לו יוצא יום בבל שלא ביגלל

 דבר אומר הוא שבוע בכל ולא משהו,
זאת. לציין לנבון ראינו לכן חכם.

המע בגדה הערבית האובלוסיה חיי
 ירום השגריר אמר וברצועת־עזה, רבית
 הקיים. במצב נסבלים בלתי הם הודו,

 בהפגנות ומפגינים שביתות שובתים הם
 ואחר־ ,אבנים וזורקים חנויות וסוגרים

עשן, ופצצות גז מפצצות סובלים הם כך

 הלאה. וכן ברגליים וכדורים ממאסרים
 להימשך. יבול לא זה כך נורא. פשוט

נכמרו. הודו ירום של רחמיו
 הודו ירום טוען בך למצב, הפיתרון

 שישראל הוא בוושינגטון, שלנו השגריר
 ושלום אליה, האלה השטחים את תספח

ישמעאל. ועל ישראל על
 הדבר הפיתרון. שזה הוכח כבר ואכן,

ה לישראל. שסופחה ברמת״הגולן הוכח
 חוק על-פי שהם שם, היושבים דרוזים
 ועד עולם ועד מעתה ישראל אזרחי
 בסדר. שם והבל טוב, בי ראו בכלל,

 הם תעודות-זהות, בולם נושאים הדרוזים
 בבית-החרושת ומי בשדה מי עובדים
 שמחים לגבול, שמעבר הסמוך בקיבוץ
 כמובן, מדבר, אני בעולמם. חיים ורואים

 אחרי ברמה שנשארו הדרוזים שלושת על
 האחרים כל את ישראל גירשה 1983שב-
 וסופי מלא מישפחות איחוד שיבצעו בדי
הדרוזים. שבהר אחיהם עם

 השגריר מבטיח טובים, באלה וחיים
הפלס 17ל- גם יהיו בוושינגטון, שלנו

 המערבית בגדה להישאר שיסכימו טינים
 מיש״ איחוד יעשו היתר עזה. וברצועת

ן מישפחות יש לדרוזים רק יש, מה פחות.

ר;חיי□ החיי□
 יותר הרבה מעניינים כוואקום החיים

 מהחיים יותר וגם במשל, החיים מן
בווא החיים של היסודי טיבעם כפשלה•

 מכל להתמלא חייבים שהם הוא, קום
 לתוך נמשך הכל בסביבה. שנמצא מה

מלא. אינו לעולם והוואקום הוואקום,
 מוקדם מתחילים בוואקום החיים

 החיים שמתחילים במו בדיוק בבוקר,
 כוואקום החיים כפשלה. והחיים כמשל

ו- המישמר״ ״על בקריאת מתחילים

נמ הם רטובים. ביסקוויטים בלעיסת
 לחינם, לא מלומד. ובגידוף בגניחות שכים
בווא חיים כוואקום החיים מכונים אגב,

 לטינית, מילה היא ואקום שבן קום,
 למילים חזקה נטייה יש בוואקום ולחיים

לטי שלמילים לומר צורך אין בלטינית.
 לבל לוואקום. עזה משיכה יש ניות

כוואקום. לחיים וגם ואקום,
 שעשו מרגישים לא כוואקום החיים

 חלק שיחררו לא אם שלהם, היומית את
ב מלאים בוואקום החיים מהוואקום.

 בתפוקות. ובמיוחד ובתפוקות, תשומות
 תכונה יש בוואקום החיים של לתפוקות
ריקנות בהן יש :טיפוסית ואקומית
מסויימת.
 היא ועדת״חקירה הקמת על החלטה

 כוואקום. החיים של אופיינית תפוקה
וסו אחד מוואקום יוצאת ועדת״חקירה

 למשל, אגרנט, ועדת אחר. ואקום תמת
 את וסתמה גולדה של מהוואקום יצאה

ל ועדת״החקירה ד״ש. של הוואקום
 החיים מן יצאה ארלוזורוב רצח פרשת

 שיצרו הוואקום את וסתמה כוואקום
כפשלה. החיים

כפשלה
 במצב היו לא מעולם כפשלה החיים

 מצבם כי לומר שצריך אף כל־כך. טוב
 החיים במיוחד. רע היה לא מעולם
ה כי לדעת מזמן כבר למדו כפשלה
 עולה הטימטום מההצלחה, טוב כישלון

 בל אם היא והרצינות התבונה, על
חטאת.

בבו מוקדם מתחילים כפשלה החיים
 את ומכנסים מתעוררים הם כאשר קר,
ה בפשלה לדיון והעוזרים הידידים חוג

להו היא שמתקבלת ההחלטה אחרונה.
 בי להסביר ושם לעיתונות, הודעה ציא

 בפני מטרה בעצם הם כפשלה החיים
 פשלה היא לעיתונות ההודעה גם עצמה.

 החיים ממשיך אחר״כך עצמה. בפני
בווא החיים עם חשובה לפגישה כפשלה

כוואקום החיים בהמשך). (ראה קום

כגגשד
 בבוקר, מוקדם מתחילים כמשל החיים
 תה בשתיית ״דבר", עיתון בקריאת

ה הכושר. לשמירת התעמלות ובקצת
במכונית- בנסיעה נמשכים כמשל חיים

ם ו ר ש ב י ד א ש ח
 מטומטם יותר מטומטם בעולם אין
 של לשטויות שמאמין המטומטם מאשר
מטומ מישפט זהו רגילות בנסיבות עצמו.

 שהנסיבות אמר מי אבל לגמרי, טם
ז רגילות

 לפתע הדלק מחירי את אצלנו העלו
 המחירים העולם בבל למה? פתאום.
 :למה לכם אגיד אני והולכים. יורדים
 דלק לרכוש דאג מודעי שהשר ביגלל

 שהדלק בתקופה דווקא עצומות, בכמויות
יקר. הכי במחיר היה

 רכישה מודעי השר רכש למה :תשאלו
 בזה שר הולך איך ז בזאת אידיוטית

 שאפשר מה על יקר כסף אתמול ומוציא
2 בזול לקנות היום

ה בתשובה. חשאי דבר שום אין
 ברשימה הראשון המישפט היא תשובה
הזאת.
שהער שר״חאנרגיה חזר־ושנה לא וכי

 לא וכי ן העולם של הסחטנים הם בים
 ללא נכנע המערבי שהעולם ואמר חזר
 נוראה סכנה יש ולכן ללחציהם, הרף

 לא ובי ? המדינה של הנפט לעתודות
 צריך שכך, שמכיוון ושוב שוב אמר

ש ביגלל לקנות, ושוב לקנות, לקנות,
 לאן יודע ומי מתמדת, בעלייה המחירים

!יגיעו
 היא הצרה אמר. מילא אמר, אמר,

 מודעי השר שאמר. למה האמין שגם
מת ספקולנט כל שאומר מה שמע לא

כש בזול, לקנות שצריך בבורסה, חיל
ביוקר קנה הוא בירידה. המחירים

 צורך שום שאין כפשלה לחיים מסבירים
כפש שהחיים באילו מהפשלה, להתרגש

 חייו בל שהרי בעצמו. זאת יודע לא לה
 מתרגש היה ואילו כפשלה, חיים היו

 טובה כה בריאותו היתה לא מפשלה,
הזה• היום עצם עד

 אתמול, התחילו לא כפשלה החיים
 לפני עוד התחילו הם שילשום. לא וגם

 לקבל הפשלות התחילו שבה התקופה
שהחו ספק אין אך ממלכתית. חותמת

 תנופה כפשלה לחיים נתנה הנ״ל תמת
 פשלה וכל פשלה, רדפה פשלה עצומה.
מקודמתה. ועצומה גדולה היתה חדשה
 כי לגמרי ברור הזה, המפתח פי על

 מכולן, גדולה היתה האחרונה הפשלה
ש העובדה נובעת שמכאן ספק ואין

 במצב מעולם היו לא כפשלה החיים
 ירדו לא כפשלה החיים בל״בך. טוב

 כפשלה החיים אחד. יום מהכותרות
 אל ועד ברדיו ונשמעו בטלוויזיה הופיעו

שימעם. יצא לים מעבר
 כפשלה. החיים הם אלה אוי, בן,

בוואקום. לחיים רחמיכם את חיסבו

 תה בשתיית המישרד, אל נהג עם שרד
 בחיים שעניינם עיתונות גזרי ובקריאת

במשל.
 כמשל החיים נמתחים יותר מאוחר

 היום במהלך פעילות. מלא יום פני על
 נפתחת מהיכן במשל החיים מגלים הזה

 בפועל. החיים מצד הוא האיום הרעה.
 בפועל חיים של אלפים עשרות כמה
 מאמינים שהם עד-כדי-בך חצופים נעשו

 נציגיהם את לבחור הזכות להם יש כי
 החיים של התערבותו בלי עצמם, בכוחות
 עד וכועס זועם במשל החיים כמשל.
 שהוא, סבור כמשל שהחיים משום מאוד,

העיתו גזרי ועם ״דבר״ עם התה, עם
 את נאמנה לייצג יכול הוא דווקא נות,

בפועל. החיים
 כפועל, החיים חצופים, הם בך כדי עד
 האלה והוועדים ועדים, להם בחרו שהם

 בשביתות ולאיים תביעות להעלות מעזים
 אבל מצחיק כמעט זה — שהם באילו
 — במשל החיים את — מרגיז מאוד
 החיים הם בפועל, החיים שהם, כאילו

במשל.
 עיקר את כמשל החיים מקדישים לכן

 ישיר, באופן הוועדים 13 נגד מילחמתם
 החיים עקיף. באופן בפועל החיים ונגד

 צמודה יוקר לתוספת מתנגדים במשל
 משא■ מנהלים במשל החיים .100ב-*

 שהחיים המעסיקים אירגוני עם ומתן
 מעבר זאת כל בהם, חברים גם כמשל
 הגב על ובעיקר בפועל, החיים של לגבם
תזה.

 החיים מן בהרבה טובים במשל החיים
 אבל בפועל. לחיים שנמשלים כנמשל,

 להיות שיכול יידעו כנמשל שהחיים כדאי
 החיים מן מבחינתם גרוע יותר משחו גם

 בחיים כקיסר. החיים הם ואלה במשל,
 כמשל, בחיים שיש מה כל יש כקיסר

 באשר יכנאית. רחמנות קצת בלי אבל
 כמשל, החיים את כקיסר החיים יחליפו
 מה כפועל החיים יבינו אז, רק או־אז,

כנמשל. החיים של האמיתי פירושם

 לנו מוכרים ועכשיו בעלייה, כשהמחירים
 יש ואם בירידה, כשהמחירים ביוקר

 תכניסו תמציתו. זו לטימטום, תמצית
 רותחים, מים לכוס הזאת התמצית את

שתקבלו. מה ותראו
25




