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יודע חביבי _■<
 )31 מעמוד (המשך

 כל של ערי־הבירה מהן יודע גס ״אני
 שאפילו מדינות יש בעולם. המדינות

 ואני עליהן, שמעו לא במישרד־החוץ
 כמוני?״ מישהו פעם ראית אותן. מכיר
בצניעות. שואל הוא

 את לשבח לי אסור בעצם, ״אבל,
 ואני גרועה, תכונה זו גאווה עצמי.
 ועל עצמו על חביבי כועס צנוע!״

בעצ בירכו על וטופח פליטת״הפה,
בנות.
 בתוכנית משתתף אתה למה אז

שלך? הידע את להבליט שנועדה
 היא ראשו קפד תענוג. מתוך ״זה

 ממילא הרי והידע שלי, התחביב
 משתתף הייתי אלמלא גם מתגלה.

יודע. שאני יודעים היו כולם בתוכנית,
 אני בתוכנית הכרוך הפירסום ״את

 והרבה אותי, מכירים כולם אוהב. לא
 קשות, שאלות אותי שואלים פעמים

 או זייפן סתם אני אם לראות כדי רק
 אני תמיד התשובה. את יודע באמת
לענות. יודע

 לפני בתוכנית. אין כספי רווח ״גם
 בהן וקניתי לירות, 25ב־ זכיתי שנה 20

 מקבלים אנחנו עכשיו עברי. מילון
תקליטים.״

 קמיבל
עליז

 אל מזדרזת מייד חביבי ינה ך*
 בחדר־האורחיס המתאים המדף 1

 בר, הראלה של תקליטים ושולפת
משעמ ״תקליטים ושטראוס. ברהמס

 חושבים היינו ״אילו פוסקת. היא מים,״
ב משתתפים היינו לא רווחים, על

תוכנית!״
 קפד מזכירת היא חביבי דינה
 את גדול דף על רושמת היא ראשו.
מכאן משתתף. כל של הנקודות מיספר

 קיבל הוא תקליטים איזה תתפים
 זוכים שכולם כשמתברר באחרונה.

 חביבי פורץ בדיוק, התקליטים באותם
משחררת. באנחה

 שוררת עליז קרנבל של אווירה
 וגם השידור, בזמן 1 מס׳ באולפן
 אינה התקליטים על המייגעת השיחה
 מתנהל ההרגשה לחימום לה. יכולה
 ׳ החימום מידת מהי בשאלה נוקב ויכוח

 יש למישהו ״אם באולפן. הרצויה
 כולם מייד מוסק, והחדר נגיפי־שפעת

נמוך־קומה. ידען מודיע יחלו,"
 לצדדים. ידיו את מניף רוזן שמואל

 גוער הוא במקומות! שבו שקט! שקט!
 לרגע, נענים הם העליזים. בתלמידיו

בי משוחחים ומקפצים, שבים ומייד
בפסנ מנגנים מזמזמים, צוחקים, ניהם,

 פותרים לכיסא, מכיסא מדלגים תר,
 שאלות זה את זה שואלים תשבצים,

מוזרות.
 האם במי. שולט מי לרעת קשה
 התוכנית על השתלטה העליזה החבורה

 אם רוזן יעשה מה וכי רוזן? שמואל ועל
 אחד אף אם יעשה ומה יגיעו? לא הם
שאלותיו? על לענות פעם אף יידע לא

 מסויימת שליטה יש לרוזן גם אבל
 1 להענישם. יכול הוא משתתפיו. על

 אינו הפרוע המשתתף אישי: עונש
שא קבוצתי: עונש למיקרופון. נקרא

הנקר למאזינים עוברת מסויימת לה
לאולפן. להתקשר אים

 יכולה שאינה הנכונה, והתשובה
 בני- את שורפת האולפן, לאוויר להגיח
 מתהפכת המשתתפים, של מעיהם

מנוח. נותנת ואינה בתוכם ומסתובבת

 לא הוא ^
טוג הכי *

 וההצבעות החידון ילדותי, לא ה ¥
בית״ספר? בכיתת כמו והתחרותיות, (

בבית דינה ואשתו חביבי
ד כמוני מישהו פעם ..ראית

 על מדברת כשהיא לשון־האנחנו,
התוכנית.

 התוכנית של בפיתחה זאת, בכל י
המש־ אחד את בחשדנות חביבי שואל
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 שכנותיה התלמוד: לפי •
 שקילפו פוטיפר, אשת של

 עצמן את ושפצעו אתרוגים
 של הרב יופיו את כשראו

יוסף.
העילית. וולטה •
חפר. עמק •
וילה. •
 לבן. לבוש קנדידוס: •

 ברומא לעבודה המועמדים
 בכיכר עומדים היו העתיקה

בבג לבושים כשהם השוק
 שהם ידעו וכך לבנים, דים

עבודה. מחפשים

 0 חביבי אומר האמת,״ את לך ״אגיד
 ילדותיים, משתתפים ״יש ראש. בכובד
̂  הזמן כל המתלהבים תימהונים, אפילו

 בן־אדם אנ- קלות־ראש. רק ואוהבים
 כמו במישחקי.מילים, ורציני. סולידי

 — כרסו קפד זנבו, קפד ראשו, קפד
 מצביע אני משתתף. לא אף־פעם אני
 * יודע לא כשאני ידע. של בשאלות רק

 אף אני זה בגלל מצביע. לא אני לענות,
שוגה.״ לא פעם

 הבנוי ראש לו ״יש רוזן: שמואל
 בלט הוא ידע. הרבה לקלוט במיוחד

 צעיר. נער שהיה מאז שלו הרב בידע
 אין ובתנ״ך בהיסטוריה בגיאוגרפיה,

 ומחשבה במישחקי־מילים לו. שני
טוב.״ הכי לא הוא מהירה

 את המלווה הכללית בעליצות ואכן,
 נוטל אינו חביבי מישחקי־המילים,

 ומילים ביטויים רושמים כשכולם חלק.
 חביבי משלב במהירות, אותם ומקפדים

 סביבו ומביט חזהו על זרועותיו את
חשיבות. בארשת
 ידע, של שאלה כשנשאלת אבל
 ניגש ואחר־כך כוחו בכל חביבי מצביע

 מה את אומר באיטיות, למיקרופון
 ממול בסיפוק. לעצמו ומחייך שאומר
 הגאה אם כמו אשתו, דינה בו מציצה

 שוב חביבי שמואל הנה, הקטן. בבנה
בקיאותו. את הוכיח
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