
 יצחק חשב כהונתו, בתקופתלאוז קש
ילדיו, את מקפח הוא כי נבון

לבלות משתדל הוא כעת מזמנו. מעט להם מקדיש

 הוא כיום אם ),9(ארז כשנשאל שיותר. כמה איתם
 .לא. כולם: להפתעת הגיב יותר, אביו את רואה

העבודה!' לחדר אליו קופץ הייתי נשיא, היה כשאבא

 השעון- בבוקר. 7.00 שעה ^
 באותה בדיוק מצלצל המעורר / 1

 מקיצים לפעמים רבות. שנים זה השעה
צילצול לפני נבון ואופירה יצחק

 נשמע. תמיד הצילצול אך — השעון
טוב. בוקר

 ולשלוח להכין נותרה משעה פחות
שופת יצחק לבית־הספר. הילדים את

 סנדוויצ׳ים. מכינה אופירה קומקום,
 גבינה עם טוסטים לכולם מכין יצחק

 את מסרקת ואופירה בולגרית,
נעמה. של שערותיה
 עם אותם שותה אופירה רתחו. המיס

 מכין ויצחק תה שותים הילדים לימון,
 דקות עשר מקדיש הוא קפה. לעצמו

 ובהארץ, בדבר חפוז לריפרוף
 את לילדים ומספר מנוי, הוא שעליהם
נתקל. שבהם החשובות החדשות
 את ולובש הפיג׳מה את מסיר נבון
 הוא בפיג׳מות, לו נוח היומית. חליפתו

 אדום חום, צבעים: בשלושה אותן אוהב
וכחול.

 הילדים נוסעים בוקר בכל
 הנהג אם במכוניודהשרר. לבית־הספר

 מאוחרת, שעה עד הקודם בערב עבד
 מסיעים ביתם, ליד המכונית את והותיר
 מגיע הנהג אם אמא. או אבא אותם
הילדים. את המסיע הוא הרגילה, בשעה

 פוגי כל ^
הלחם ^

*  נבון יצחק מתיישב 09.00ךי
 שוכן מישרדו מיכתבתו. ליד פ■

 ון־ליר, במוסד לו שהוקצתה בפינה
 צופה חלונו בעבר. למישכנו סמוך

הגיבעה. במורד למישכן
 בחדר מרשים. לא קטן, המישרד

 החדשה, מזכירתו יושבת סמוך
כראוי, רוהט לא עוד המישרד מרגלית.

 ־ נבון יצחק האזרח בחי■ אחד ■ום
האורות ,־נ■□ עד הקימה מן -

 עובדת להיות חולמת ה״סג בת נעמה
בינ אמא־אופירה. כמו טוציאלית,

אמה. של המפורטמות הרקומות ה

 את מקשטים בעציצים צמחים כמה
החדר.

 היום מחכה פגישות של סידרה
ה זר, עיתונאי החמישי. לנשיא
 מבקש בן־גוריון, על ספר כותב

 מבקש בנו את ששכל אב לראיינו.
 יהודי לשעבר. הנשיא עם להיפגש

 זקוק הוא כי וסיפר במיכתב שפגה
 של המוראל הוא. אף הוזמן לטובה,

מצויין. מצב־רוחו גבוה, יצחק
 בכתיבה. יותר לעסוק רוצה היה הוא

 ברצינות זמנו את הקדיש לא בינתיים
 לסיים רוצה והיה — התחיל לנושא.

 כפי בימינו, העולם על ספר —
שנים. אלף בעוד שייראה
 לכתוב חובה מרגיש הוא בעיקר אך

מרגיש הוא בן־גוריון. על מקיף מפר

 חשובות להתרחשויות עד היה כי חובה,
ראשון. מכלי לתארן ויוכל

 מעריך הוא אנשים. מעריץ לא הוא
 זה בן־גוריון אנשים. מעריך שאינו או

 500ל־ אחת רק אחר: מעולם סיפור
בשיעור־קומתו. אדם צץ שנים

 בבית. בדרךכלל אוכלים בצהריים
 מרק״עוף — מבשלת אופירה לפעמים

 מרקים אוהב הוא ירקות. הרבה עם
 עליו אהוב עדשים מרק אך לצהריים,
לחם. הרבה עם — והעיקר במיוחד.
 סוגי כל לחיכו. מעדן הוא לחם
 העוזרת בלל בדרד חשוב. לא הלחם,

הצהריים. את שמבשלת היא
 מבני אחד אם לאכול, מתיישבים

 יאכל — ממתינים לא מאחר, המשפחה
כשיגיע. כך, אחר




