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 היה הגדול מיספר. איזה זוכרת לא אני שירי־ילריס. לפסטיבל שלי הילדים את לקחתי פעסם
 רק תיסלם, ״רק בלהט שלי הקטן הילד צעק ובסוף ונהנו, והקשיבו ישבו הם .4 בן והקטן 7 בן

פרימיטיב!״ יא ״שתוק לו ואמר בבוז עליו הסתכל הגדול הילד תיסלם!״
 שתיסלם לי ענה והוא טוב, לא זה תיסלם ולמה שלו האח את מעליב הוא למה אותו שאלתי

תיסלם. רק לצעוק כדי בחייו, מוסיקה מספיק שמע לא הקטן אחיו אבל רע, לא זה

 תקליט כל יותר או פחות ממוצעת. חנות״תקליטים כמו נראה שלנו הבית ומאז הרמז את הבנתי
 ובעוונותי קלאסית מוסיקה איזו הפטפון על מניחה אני פעם מדי אלינו. מגיע בארץ־ישראל שיוצא

 קצת השיעמום. את להוריד ברורה הוראה מקבלת אני דקות חמש שאחרי להודות, מוכרחה אני
 של והזאב פטר היה לשמוע מוכנים היו שהם היחידי הדבר מורידה. אני אבל תמיד, בלב לי צובט

 שמרכך הוא והסיפור בסיפור מלווים האלה התקליטים שני סאן סן של החיות וקרנבל פרוקופייב
 פיתאום משעמם, ואפילו מוכר נעשה כבר כשהסיפור יותר, מאוחר הראשון. השמיעה משבר את
המוסיקה. את אוהבים עצמם את מוצאים הם

 המלווים קלאסית, מוסיקה של תקליטים אחר מתמיד בחיפוש אני ומאז הרעיון בעיני חן מצא
בסיפור.

 מפצח הנרדמת, היפיפיה סי־בי־אס: חברת של חדשים תקליטים שלושה אור ראו השבוע
 שלכם או שלי הילדים אם יודעת לא אני גרבר. יוסי קורא הסיפור את הברבורים. ואגם האגוזים

 קלאסית מוסיקה להכיר אפשרות להם לתת צריך אבל גדולים, כשיהיו לקונצרטים, כרטיסים יקנו
ולהחליט.

 מפצח את לשמוע מבקשים כשהם נהנית מאוד אני גרידא, אגואיסטים מטעמים מזה, חוץ
מה. יודעים אתם היא השניה כשהאפשרות האגוזים, ,

 פילוסופים גם
 אנשים הם
שכל עם

 באוניברסיטה. לפילוסופיה מרצה ידיד, לי יש
 בן־אדם אצל ללמוד אפשר כבר מעשי רעיון איזה
 הרצאות לתת יודע הוא כמובן. רעיון, שום כזה?

 המדעים של אסתטיקה על ומאלפות ארוכות
 של האכזיסטנציאליסטית מישנתו על או למשל

 הכביש את לעבור איר בעניין סארטר. פול ז׳אן
 כבר זה ככה אותו. ללמד מה לי יש עוד בביטחון,

 מאוחר, לא פעם אף כנראה, אבל, שנים. הרבה
 שאני מוצלח, כל־כך רעיון לו גנבתי השבוע והנה

בו. אתכם גם לשתף מוכרחה
 וקורא בבית־קפה יושב אותו ראיתי אחד בוקר

 הוא שבחופשות ידיעה מתוך בניחותא. עיתון
 הוא הילדים. איפה אותו שאלתי בילדיו, מטפל
 של אחרת בפינה אחר שולחן על הצביע

 ליכלכו, אכלו, שלו, הילדים ישבו שם בית־הקפה.
ורבו. צעקו

 והוא הזה הניסיון את עשיתי למחרת כבר
 של אחת בפינה ישבתי אני למשוער. מעל הצליח

 ילדי ושני עיתון ועם כוס־קפה עם בית־הקפה
 והתחילו מילק־שייק הזמינו אחר, בקצה ישבו

 שישב אחד איש יומיומית. קולנית במריבה
 פרצוף עשיתי ואני עלי הסתכל ידי על בשולחן

 בחוץ שיושבים האלה מהילדים מוטרד מאוד
 איך מבין לא שהוא אמר הוא רעש. ועושים
לבד לשבת קטנים ילדים שולחים אנשים

 מבינה, לא אני שגם אמרתי ואני בבתי־קפה
 ג.מ. ד״ר לד, תודה עיתון. לקרוא והמשכתי

בפילוסופים. לזלזל שאסור ממר למדתי

בעם שהיה מה לא זה הנוסטלגיה
 צלמת ענת עצמנו, את מצאנו אחד בוקר
 בטח בתל־אביב. שינקין ברחוב ואני, הזה העולם

בילויים? מה, אלא סידורים.
 מיטב לפי בעיר, היחידי המקום זה שינקין

 מבחוץ נראה המקום תנובה. בו שיש ידיעתי,
 ואנחנו שנה 30 לפני התנובות שנראו כמו בדיוק
 איזו לאכול נכנסנו נוסטלגי, מבט עם שתינו,

.50ה־ שנות של ארוחת־בוקר
ישנים המקום בעלי מאיד, ישן במקום הריהוט

 אכלנו .80ה־ שנות על שמע לא השרות וגם מאוד
 בסדר, שהיה סלט־ירקות בסדר. שהיתה ביצה־עין
בסדר. וכוס־חלב בסדר — וחמאה לחמניה

 שיכול היחידי הדבר מאוכזבות. די שם ישבנו
 אילו היה המאכזבת, הארוחה את להציל היה

 היה החשבון אבל למשל. גרוש, 23 היה החשבון
מאיתנו. אחת לכל שקל 153

 מה לא זה שינקין רבותי. התנובות, עידן תם
לא. כנראה, אנחנו, וגם פעם, שהיה

 לאיים איו
הנגק מנהל על

 מחלק המדינה של החמצן בשנה פעמים כמה
 עוברת תמיד השמועה איכשהו, לילדים? מתנות

מחלק למשל, לאומי, שבנק לאוזן, מפה
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נימוסים!הליכות
 הציע זרות, ושפות טוב חיניר עם טוב, מבית כזה שיבה, שערות עם בינוני, בגיל נחמד, אחד איש

 אמר הוא החגים. בתקופת וסלסלות זרי־פרחים מישלוח של הבעיה על כתבת־תחקיר לעשות לי
 לא התקבלה־ אמנם שהפרחים לחברו, פרחים ששלח לבן־אדס יש הוכחד, איזו רגע. .תחשבי לי:

 באותו עוד כמובן, הזר, שמקבל היא ביותר הטובה ההוכחה הרי כי שלו, הבעיה את הבנתי כל־כן־
 הזה הנוהג על ידע לא שהוא ואסר מאור מופתע זדה בן־שיחי המישלוח. עבור ומודה מטלפן יום

אחר. דבר כל על או הפרחים על ולועדות לטלפן
 על להודות שצייר ידעתם לא היום עד אם הבא. לעמוד תעברו הזד. הנוהג על יודעים אתם אם
תתביישו! — מתנה

 כדורים מחלקת דיסקונט בנק קלמרים,
חולצות. מחלק הבינלאומי והבנק ומטקות,
 קמצנים, קצת כנראה האלה שהבנקים אלא

 לילדים רק האלה המתנות את לתת רוצים והם
הילדים חדש. חשבון אצלם לפתוח שבאים

 כשהם שנים, הרבה חוסכים שכבר המיסכנים,
 כבר שהמתנות להם אומרים תמיד לבנק באים

שלי). הילדים של אישי מניסיון נגמרו(זה
 שמעתי כי לכם, מספרת אני זה כל את

 מתנה שלו לילדים מחלק לאומי בנק שעכשיו
 חינוכי מישחק והיא יצירתון ששמה מאוד, יפה

 אבל מאוד). עליי אהובות מילים ויצירתי(שתי
 אותיות של מישחק זהו מהשם, נתעלם אם

 כדי בהן להשתמש שאפשר מגנט, וספרות
 או מיוחד לוח על ותרגילי־חשבון, מילים להרכיב

הביתי. הפריז׳ידר על
 שלכם הילדים לפני להמליץ כוונות לי אין
 בבנק חשבון ולפתוח עכשיו בדיוק ללכת

 להציע יכולה בהחלט אני זאת, לעומת לאומי,
 יתן לא הוא שאם שלכם, הבנק למנהל לומר לכם

 את תסגרו אתם אז היפה, המתנה את שלכם לילד
יעזור. זה אולי שלו. כבנק שלכם החשבון
 הבנק של הפירסום על כי תזדרזו, אגב, דרר
 שהן קטנות באותיות כתוב למישחק, בקשר

 גמר עד יחולק שהמישחק חשובות, הכי האותיות
המלאי.

 בג-אל-ווד,
 גא זכור לגצה

שמותינו
 ועברנו לירושלים כשנסענו שנים, כמה לפני

 הישנות המכוניות מה בני שאל בשער־הגיא,
 לו סיפרנו הכביש. בצירי עושות האלה וההרוסות

 לירושלים השיירות ועל מילחמת־העצמאות על
בב־אל־ווד. את שרנו קצת ואפילו

 לכל להזכיר מאוד יפה צורה שזו חשב הילד
 קרה מה לירושלים, יום־יום שנוסעים האנשים

 פעם, הישנים. המשוריינים הנחת על־ידי שק
 הונחו המשוריינים כשעל ליום־העצמאות, סמוך

 שאסור) (למרות האוטו את עצרנו פרחים, זרי
דקות. כמה אחד משוריין יד על ועמדנו ירדנו

 כבוד חולק הילד איך הירגשתי איכשהו
שלו. להיסטוריה ■

נכוה
טעות

 העירה מתל־אביב, סטודנטית בךנון, ליאורה
 ההוצאה שם את לציין שוכחת אני שלפעמים לי

 ההערה על תודה עליו. ממליצה שאני ספר של
כך. על להקפיד אשתדל ולהבא

 יצא עליו, לדעת שביקשת הספר ליאורה, אגב,
 עליו שכתבתי להיות יכול כיוונים. בהוצאת

 יכולת לא ולכן לחנויות הגיע שהוא לפני שבוע
 בכל ישנו שהוא יודעת אני בינתיים אותו. להשיג

 מקווה אני טריות. לחמניות כמו ונימכר החנויות
 אחד, אגב ועוד נהניתי. מאוד אני כי ממנו, שתהני

 ציינו אנא מיכתבים: לי שכותבים האנשים לכל
 רוצה אני אולי כתובותיכם. ואת שמותיכם את ,
אישי? מיכתב לכם לענות ] >

 עוברים כשאנחנו לירושלים, בדרך תמיד מאז,
 השבוע זה. על מדברים אנחנו שער־הגיא, את

 יודעת לא הכביש. את שם מרחיבים שוב. נסענו
 בינתיים אבל להרחיב, שיגמרו אחרי יהיה מה

 שוכב הגדול חלקם לצד, נזרקו הישנות המכוניות
 הילד גרוטאות. של ערמה כמו נראים והם הגב על

 שהם איך ״תיראי ואמר בעצב זה על הסתכל
 חיפשתי מילחמת־העצמאות״. את מעליבים

מצאתי. ולא מזה טוב יותר ניסוח

שמי דניאלה


