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 דיו ששוו עומד שנים 47 מזה
אביו זאת עשה כן ולפני - העץ

 על מצביע הוא כאן, ביד. המישקפיים
 ליד ג׳ורג/ קינג אלנבי הרחובות צומת

 דויד. מגן כיכר כיכר, היתה השוק,
ושוטרים. אי־תנועה היה

 חנות היתה בנחלת־בנימןן, ממול,
 המישרד שם היה כן, לפני פיל. נעלי

 היהודית (החטיבה הבריגדה של
 ממש כאן, הבריטי). הצבא של הלוחמת

 של הגלידות חנות אז כבר שכנה לידו,
ויטמן.

 מישק־ ״מכר ששון, אומר ״אבי,"
 אלנבי. פינת לילינבלום ברחוב פייס

 אז ביד. מישקפיים עם הסתובב הוא גם
 אמריקה מתוצרת המישקפיים היו

מיל." שני היה ומחירם ויפאן,
 ה־ היום, מבוכארה. המוכר

 מתוצ־ הם ששון שמוכר מישקפיים
 ״אני וצרפת. איטליה טייוואן, רת־חוץ:

יליד ,67ה־ בן ששון אומר יבואן," לא

 אוד (היום בבוכארה סמרקנד העיר
 קונה ״אני הסובייטית). כקיסתאן

יבואנים." אצל אותם
 אחוז, כשמונים המישקפיים, רוב
מזכוכית. גם יש אבל פלסטיק, עשויים
 כמו ידועות, פירמות מחזיק הוא

קאן ריי־באן.  שזכו־ אופטיק, אמרי
 שקל, 9,000 במחיר מלוטשות, כיותיהן

מטייוואן. קארירה של חיקוי וגם
לאופ חוזרות ״מישקפי־האנתיקה

 הסימפאתי המומחה מסביר נה,״
 צרפתיים, מישקפיים ״אלה והחייכן.

 על ומצביע אומר הוא שנה," 30 מלפני
 ירוקה וזכוכיתו שחורה שמיסגרתו זוג
בלבד. שקל 900 —

 והמישקפיים בעיר. זול הכי
 בין נע מחירם האופנתיים, האירופיים,

 כשהמיסגרות שקל, ,ז400ל־ 900
כחולות אדומות, לבנות, שחורות,

 ששון מימין: בתצלום שקל. 900 רק - אבל ירוקה,
ה צעירה לקוחה עם ובעצמו בכבודו בן־אליעזר

ולבן. אדום בצבע פאנקיסטיים, מישקפיים מודדת
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זכוכית שחורה, מיסגרת (למעלה): שנה 30 בני לים

 שאפשר המישקפיים הם וזוליםוצבעוניים אופנתיים
ב העץ, על ששון, אצל להשיג

הנחה. גם לפעמים מקבלים יפה, מבקשים אם בתל-אביב. 53 אלנבי רחוב

 אופנתיים, משקפיים וצים ך*
 אל גשו וזולים? צבעוניים יפיס, 1

 לששון באלנבי. העץ, על ששון,
 לו אין מפוארת. חנות אין בן־אליעזר

 גזע הכל בסך לו יש מהודר, חלון־ראווה
 מרכולתו את תולה הוא שעליו עבות,

 מישקפיים, זוגות עשרות — העשירה
ולה. לו והסיגנונות, המינים מכל

 ששון מיל. בשני מישקפיים
 כבר תל־אביב, בלב הזה במקום נמצא

 הוא שנים, עשרות לפני אז, שנה. 47
 היה הוא העץ. ליד עומד היה לא נזכר,

את ומחזיק תרמיל עם מסתובב
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