
מכסי אמינות — ״אייזנשטדט בחברת
 לו שקוראים אחד חבר לי יש מלית״
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אמי — ״אייזנשטדט חברת היתה חיל,
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 וכבר הזה, המכובד המקום מן התרחקה
 ב־ חזפתים של השלישי לעמוד הגיעה

דפי־יהב.
 להיות רוצים כולם כי 1 למה וכל־כך

ב לעין נראית והתוצאה הטור, בראש
נורא הזח העסק כאן. המצורפת גלופה

א ל ש

יספרו

 ממה להתרגש תוקף בכל מסרב אני
■ בקריית״שמונה. פרס לשימעון שעושים

 אלא לו, שעושים מה בגלל לא־כל״כך
שמתרגשים. מי בגלל

החמי בשנות בחיפה הייתי ילד אני,
 ילד היה שלא מי הזאת. המאה של שים

 על הרבה יודע לא הללו, בשנים בחיפה
 הארץ־ישראלית בגירסה פוליטית אלימות

שלח.
ה הפועל״. ״פלוגות בחיפה, שם, היו
 ״פלוגות של לקיומן הרישמי נימוק

 באים הבית״רים חיו שפעם היה, הפועל״
 בהם. לטפל צורך והיה שביתות, לשבור

 לא כבר המדינה, שקמה אחרי אבל
 היה זה שביתות. לשבור הבית״רים באו

הפועל״. ״פלוגות של תפקידן
 תפקיד עוד האלה, לפלוגות להן, היה
פוליטי. טירור להפעיל :חשוב
 פחדתי ילד שבתור טוב־טוב זוכר אני

 ממה יותר הרבה הפועל״ מ״פלוגות
הפו ״פלוגות המישטרה. מפני שפחדתי

 לא. הו, בצעקות. מסתפקות היו לא על״
 פוליטית אסיפה לפוצץ זה מה ידעו הם

 חיפה. של האדונים בעיני חן מצאה שלא
 צלעות ולשבור ראשים לשבור ידעו הם
 חם באגרופים. וגם שלהם, המקלות עם
אמיתיים. מפחידים היו

זוכר, שלא מי חיפה, של האדונים
ההיסטו ממפא״י הטובים החברים היו

 אותם הפחידה לא פוליטית אלימות רית.
בשילטון. היו כשהם בכלל

 ולשילטון אחר, שילטון יש עכשיו
 משלו. הפועל״ ״פלוגות יש הזה האחר

ו מה אז

וולדה שלא ביאה
 הבליח לבן וכתם קצת, נפתח האפל הפתח לצאת... מתחילה אותה ראו כבר

 הלבן הכתם והלך, התרחב והלך, הפתח התרחב אט־אט הקטנות... הנוצות בין
 וכולם בחוץ, היתה ביצה חצי כבר ועוד... עוד ועוד, עוד יוצא צורה, ללבוש התחיל

 ברגע לא... אבל ונולדת... מצע־הקש, על ונוחתת יוצאת היא או״טו-טו שהנה, חשבו
תקועה״. היא ומאז שם, נלכדה הביצה התנועה... חדלה האחרון

!התרנגולת של ההרגשה את לעצמם תארו

לעלות
מרוסיה

 בתל־אביב המרכזית בתחנה עברתי
 עכשיו בדיוק לי שחסר שמה ונזכרתי־

 מחנויות באחת קבקבים. זה בחיים
 ראיתי בלירה הכל של האלה הכולבו
 מאוד, יפה משהו קבקבים, פיתאום

 :לי אמרו עולה. כמה שאלתי שחור-לבן.
 יש אם שאלתי ג׳ובות. מאות חמש אלף
 המוכר לי אמר מזה, 44 מיספר להם

 המוכר: לי אמר ללכת, באתי שאין.
 מנעלי- 44 יש ממהר, אתה מה רגע,

 שהקבקבים חשבתי אז עד אני אצבע.
 בעצמם, נעלי-אצבע זה שראיתי האלה

שלא. מתברר אבל
 השניה, לקומה זריז אחד נער עלה
.44 מיספר נעלי-אצבע משם והביא

 שזה המוכר לי אמר זה, כמה שאלתי
 אלפיה, של שטר הוצאתי מאות. בחמש

לו. ונתתי מאיה, לה קוראים שעכשיו
 כל את תביא המוכר, לי אמר תשמע,

לאשה. אחד זוג ותביא האלף,
אשה. תביא רק לו, אמרתי בעיות, אין

 בשח אתה אה, :ואמר המוכר צחק
מרוסיה. עולה

אותו. שאלתי ז מרוסיה למה
 שהכל רגילים אלה המוכר: הסביר
!להם מביאים

 גם הלאה. לחפש והתחלתי אותי, הצחיק
 דומה, משהו מצאתי הצבעים של בסיווג

 רוצים שכולם כאלה, מיקצועות עוד ויש
בראש. לקפוץ
 זהב״, ב״דפי מופיעים סופרים היו אם

 עד בראש, עומד יהושע א׳ב׳ היה בטח
 שהיה אברמוביץ א׳ א׳ איזה קם שהיה

אותו. מקדים

בירושלים הייתי מלו
 מדברים הם עליהם. ומסתכל תה שותה הזה, השולחן בראש כאן לי יושב אני

חוש הם בריאותי על חושבים. הם מה על יודע אני היטב־היטב אבל אל״על, על
כסאי, אל .עין לוטשים אחד-אחד, אותם רואה אני האלה• הפגרים אוכלי בים,

יניח כשהוא עכשיו, אולי :לעצמם אומרים הם לידי. רק לידי, הניצב הטלפון אל
השבץ, (אותי) אותו יאחז פתאום עכשיו, אולי 1 יקרה זה מידו התה כוס את
ז (צווארי) בצווארו תאחז נוראה עווית יכחילו, (פני) פניו

 בוועדת העדות אחרי יקרה, זה אולי כל־כך. ממהרים לא הם אולי כן,
 מסקנות בציבור שיוודעו אחרי רק אולי או עצמם. את שואלים הם החקירה,
שכמותכם. פגרים אוכלי הוי, 1 השבץ (אותי) אותו יאחז החקירה
 פוסט־מורטם אותם. קורא אני היטב־היטב העיתונים. את קורא אני כן,

 ידיעה, בעיתונים מופיעה לא שבו אחד יום עובר לא לי. עושים הם בחיים בעודי
 עדינה, בלשון לזה, קוראים הם כך הירושה״. ״מילחמת על מאמר או כתבה, או

 מהן אחת וכל מתנועותי, תנועה כל אחרי עוקבות מעלי, החגות האלה הדיות
כסאי• אל קדימה, מושט כשהמקור החדה, הצלילה את מתכננת

שאומ האלה הדברים כל את קורא כשאני אני, מרגיש חושבים הם כיצד
 את שומע כשאני סבורים, הם מרגיש, אני כיצד למותי! הממתינים האנשים רים

 הרי !שלי הפרישה הודעת את לקבל שלא שמציע נחמדוני, רוני חזה הינוקא
 הוא בה. שאמות או הכהונה, מן שאפרוש או :תיקרה השתיים מן שאחת ברור
!מקווה הוא למה אז נחמדוני, רוני שאפרוש, רוצה אינו

 ״העניין השפם. בעל מבט, מישיר שאינו האיש נמוך־העיניים, פטרונו שם הנה
 שהעניין בוודאי אמר. הוא ״בוקי-סרוקי״, לעיתונאי, אמר הוא אקטואלי," אינו
אחר־כך! אבל אקטואלי. אינו העניין חי, שאני זמן כל אקטואלי. אינו

 הוא ז עכשיו כבר כורתים שהם הבריתות על יודע איני שאני חושב, הוא מה
 אינה ״דרכי האומר: זה השולחן, של השני העבר מן מולו, שיושב הזה והאיש

 כלפי לו. אצה אינה שדרכו אומר הוא כלפי לא !הממשלה״ לראשות לי אצה
 ושהוא הסכם, הוא שהסכם לו לומר אותו, להרגיע זאת, אומר הוא בעל״השפם

כשר״הביטחון. תחתיו גם לשרת יסכים
 אינו הוא גם — והוא נס. איזה יקרה לא אם כאן, יישב בעל-השפם כן, הו,

 שהוא כמו בדיוק לו יחכו והם שנתיים, או שנה רק יעברו הוא, גם עוד. ילד
לי. עכשיו מחכים וחבריו

 תרנגולים שני כמו וטווידל-דויד• טווידל״יורם שם, האלה הקינדערלאך ושני
מוכנה. כבר התוכנית למהר! להם יש מה ממהרים, לא הם גם יושבים. הם
בו, לדחוק יתחילו ואז שנה״שנתיים, כאן יישב שבעל־השפם מוכנים יהיו הם גם

המילה. מובן במלוא לחייו לרדת בריאותו, על לתהות
אהיה לא כבר שאני זה באמת, עליו מצטער שאני אחד דבר יש אם כן. הוא,

בחיים בשבילו להישאר שכדאי משהו יש אם הגדול. הקרב את לראות כדי כאן
זה. רק זה. בדיוק זה ישראל) מארץ (חוץ

 שבאמת אחד לפחות לשמאלי. כאן, שיושב משימחה שואב אני נחמה קצת
 אלך, אני שבו שביום יודע הוא שלו. החשבונות לו יש בטח, שאאריד״ימים. רוצה

 הד״ר על ממזרי הירהור לי יש עכשיו בדיוק בורג. הד״ר וגם שלו• הסוף גם זה
 נניח הנשיא. של הצינון לחוק מאוד מתנגד בטח הוא כך. לומר אפשר אם בורג,

 לחכות יצטרך ואחר״כך שנים, חמש שם יישב הוא לנשיאות, שנה עוד בו שיבחרו
!זה את לו שיעשו למה !הממשלה לשולחן שיחזור עד נוספות שנים ארבע
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