
ם מחר... כי היום חסוך ו ק מ י ב
 זאת האלקטרוניקה? ונגד הקידמה נגד הזמן כל שמדברת זאת אותי? זוכרים נשמע? מה שלום.
 את יעברו לא מעבד־תמלילים או מיקרוגל או מדיח־כלים ששום שלה ובאבא שלה באמא שנשבעת

דניאלה. נזכרתם? נו, ביתה. סף
מתלוננת? היא המצאה איזה נגד שואלים. אתם עכשיו? רוצה היא מה
בעברית). — הווידיאו(חוזי בעד מה? בעד בעד. דווקא אני הפעם בפח. שתיפלו ידעתי או!

 אבל כולם, כמו להיות שרצו הילדים בלחץ קצת שנה, לפני כבר לביתנו ניכנס הווידיאו אומנם
 ניידות על לוותר יכולתי לא וגם בטלוויזיה מסויימות תוכניות על לוותר יכולתי לא באשמתי. קצת גם

מאושרים. היו וכולם אותו לתפעל למדו הילדים לחשמל, חיברנו וידיאו, קנינו אז בערבים.
 ובלילה, יקליט, שהווידיאו לסדר הילדים מאחד מבקשת אני מהבית, היציאה לפני בערבים,

 שמחזיקים הזה השחור הדבר עם לי מתיישבת אני ער, שומר־ישראל שרק בשעות מבילוי, כשחוזרים
 נהנית שאני שלמה שנה כבר זה. לפני שעות שלוש הפסדתי מה ורואה כפתור על לוחצת ביד,

תומו. עד המכשיר את ממצה לא שאני ידעתי ולא מהווידיאו
ומשולשת. כפולה במהירות המסך שעל התמונות את להריץ שאפשר גיליתי אחד יום
 מהקונגרס מראות על דקות. 15ב־ רואה אני דקות, 30 הוא הרגיל הקרנתם שזמן החדשות, את

 בתוכניות — בחדשות רק ולא מוותרת; אני ידיים לוחצת תאצ׳ר ומרגרט הליבראלים ועידת הציוני,
אותי. מעניינים שלא שלמים חלקים יש רבות
 בשקט, לאכול הזה התוכניות(ובזמן כל את להקליט זה טוב שהכי לי ויצא לאחד אחד חיברתי אז
 להקליט, מפסיק כשהווידיאו בלילה, 12ב־ ואחר־כך, לעבור), ספר, לקרוא בטלפון, לפטפט לגהץ,

הכל. ולראות להתיישב
 היותר. לכל וחצי שעתיים בשעתיים, רואה אני בלילה 12 ועד 8מ־ שהוקלט מה כל את בדרך־כלל

זמן. של כזאת כמות שחוסך אחר משהו לי תראו בערך. 3391, של חיסכון
הווידיאו! יחי הקידמה! תחי

בנים גידול צער
 ד׳) הצעיר(כיתה בני את שולחת אני בוקר בכל

 בכביש״. ו״תיזהר ונשיקה כריך עם לבית־הספר,
הכ את מחזיר הוא הביתה, שב כשהוא בצהריים,

 כל ככה בדיחה. לי ומספר נשיקה לי נותן ריך,
יום.

 ופעם נחמדה, ופעם טיפשית, הבדיחה פעם
 מהבדיחות ומביכה. גסה גם ולפעמים מצחיקה

 הרגשה גם לי יש לרוב להתעלם. מנסה אני הגסות
 רק הרי, הוא אומר. הוא מה בדיוק מבין לא שהוא

.9 בן
 והנשיקה, הבוקר של הכריך עם יחד השבוע,

להת במקום הפעם, במיוחד. גסה בדיחה שמעתי
 שהוא מה מבין הוא אם לברר החלטתי עלם,

 הבדיחה את מבינה לא שאני לו אמרתי מספר.
מתי זוכרת לא אני הסביר. הוא הסבר. וביקשתי

ט נ ט פ
 לכם נסתם פתאום אם עושים אתם למשל מה
הכיור?

 האינסטלטור את מוצאים בדפי־זהב, מחפשים
מטל- מגוריכם, למקום ביותר הקרוב (שרברב)

 מעמד באותו־ אבל בחיי, האחרונה בפעם הסמקתי
 לה ומסביר לאמו בדיחה מספר 9 בן ילד קרה. זה

והמומה. אדומה — והיא
אותו. שאלתי זה?" את יודע אתה ״מאיפה
 אהרן ד״ר מאת בנות ועל בנים על את קראתי

הילד. לי ענה — בלוך
 שנים כמה כבר בבית אצלנו מסתובב הספר
 קרא שהוא טוב אם להחליט לי קשה קצת ועכשיו

 להם(בגיל להסביר צריך האם רע? שזה או אותו
 צריך האם לבד? לגלות להם לתת או הכל, )9

 שום שכבר טוב האם )?9 למין(בגיל אהבה לחבר
המוק הידיעה האם בעיניהם? מיסתורי לא דבר
 ולא־ יותר מבוגר בגיל לציניות תהפוך לא דמת

השני? המין כלפי רישות
להמ או קורא, הוא מה לבדוק להתחיל האם

להתערב? ולא שיך
 שלא טוב ואולי מסקנות. לשום הגעתי לא

נכונות? יהיו שלי שהמסקנות לי ערב מי הגעתי.
פשוט. מיקצוע לא זה אמא

טוב לאכול
 הספקתי ולא עסוקה נורא הייתי אז או.קי.

 בבת־ באו אורחים מדי יותר בבית, קר והיה לבשל,
 חייבת הייתי וגם איתם, לאכול ורציתי אחת

להם...
 צריכה אני בכלל? מתנצלת אני מה רגע. רגע,
 מיסעדות 10ב־ אכלתי למה דו״ח למישהו למסור

לי אסור ממישהו? גנבתי — יש מה האחרון? בזמן

 הספר את פותחים שוב תשובה. אין אבל פנים,
 ומטלפנים שרברב עוד ומוצאים מחפשים ושוב
 משאירים אתם האלקטרונית. המזכירה עונה שוב.

 הוא קרה?״ ״מה מטלפן. הנ״ל ימים 3 אחרי הודעה.
 הוא ״למה אומרים. אתם סתום." ״הכיור שואל.

 עונים. אתם מושג," לי ״אין שואל. הוא נסתם?״
 שעה ״באיזה אומר. הוא מחר," אבוא אני ״טוב,

 הוא הבוקר,״ ״בשעות שואלים. אתם בדיוק?״
 תעבדי אל אז ״נו, עובדת." אני בבוקר ״אבל עונה.

סתום." שלך הכיור אם
 מה מסובב הכיור, ליד מתכופף בא, הוא וכך

המלוכל המים פורצים גם בררך־כלל שמסובב,
 והוא לדלי, אותם להכניס מספיק לא והוא כים

 ואחר־כך שם וסוגר פה ופותח קצת, עוד משחק
 עם נשארת ואת והולך, שקל 100 לוקח קם, הוא

 על רטובים עקבות קצת וגם מלוכלך, מטבח
ובכלל. השטיח,

 2000 ת1כימ חברת לי. אומרים נגמר, זה כל אז
 שדומה נוזל שהוא צ׳ק, ציים את המציאה בע״נו

 צ׳ק צ׳יק אבקת כפות שלוש שמים לאינסטלטור.
 חמים מים כוסות שתי שופכים שבכיור, לחור

 הברז את פותחים אחר־כך שעה. חצי וממתינים
סתימה. יותר שאין ורואים

 לא בעצמי אני נהדר. שזה אומרים היצרנים
 נסתם לא בבית ציק צייק לי שיש מאז כי יודעת,

 זו מיטריה עם מהבית יוצאת כשאני גם כלום. לי
 לכם יש אם אז טיפת־גשם. אף תרד שלא ערובה
קנו. סתימה לכם אין אם וגם צ׳ק, צייק קנו סתימה

וברשתות. לחומרי־ניקוי החנויות בכל ש״ח 4
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 הפעם, דעתכם מה יתלוננו. קוראים כמה שתיכף יודעת ואני ילרה או ילד של תמונה לי אין השבוע
שתישתגעו! ידעתי ילדים? במקום הזאת המשגעת התמונה על חד־פעמי, באופן

 אם אז רוצה? שאני איפה שלי הכסף את לפוצץ
 רוצה שאני מה לעשות יכולה שאני בינינו סיכמנו

 ביותר המומלצות על קצר דו״ח הנה שלי, בכסף
זאת: לעונה

פינסקר. רח׳ איטלקית, מיסעדה — גונדולה
 שבני־ מיסעדה נזנחלה היתה שנים במשך

 פנימה ומציצים לידה עוברים היו רגילים תמותה
 יושב איפה דיין, משה יושב איפה לראות כדי

תפוס. יפת ארנסט של המקום ואם ארליך
 אחרים לעולמם, מהלקוחות חלק הלכו עכשיו

 ואחרים, לאמריקה ונסעו מוגזמים פיצויים קיבלו
 בגונדר שהתפנו המקומות הרגל. את פשטו אולי,

ול המחירים את להוריד המקום לבעלי גרמו לה
 העליון, מהעשירון דווקא שאינם לאנשים, הציע

 למיסעדות הצטרפה נונדולה — כלומר להיכנס.
קבוע. במחיר ארוחת־צהריים שמגישות

 מקבלים שקלים 35 של קבוע מחיר עבור
 מרק, או ראשונה מנה חמאה, בתוספת לחמניות

 אחרונה מנה גדול) די מיבחר (יש עיקרית מנה
 השרות נהדר, האוכל יין. וכוס ארבע) של (מיבחר

 לכם קחו כוכבים. חמישה של במיסעדות כמו
 משהו לחטוף שבאים מיסעדה לא זו שעתיים.

הבטן. את ולמלא
★ ★ ★
,193 יהודה בן רח׳ — לדדאנטריקוט

 לא המחירים וגם חרשה מיסעדה לא אומנם
 שייכת היא כי אותה להזכיר כדאי אבל חדשים,

ממשי פעם, בהן מבקרים שאם המיסעדות לסוג
 מקבלים בצהריים, שקלים, 27 תמורת לבוא. כים

 טעמתי), (לא מרק״פיטריות או אדיר סלט־חסה
 את החליף ולא קטן נעשה שלא אנטריקוט סטייק
 מהטובות צ׳יפס מנת שנים, 10 זה וטעמו רכותו

 הממולאות) הפחזניות את (קחו קינוח שאכלתי,
 היפהפיה נטלי של בניצוחה זה כל יין. וכוס

 ישראלי. ובחיוך צרפתית באלגנטיות שמארחת
★ ★ ★

 נחלת־ ברח׳ צרפתית מיסעדה — שכליה
.5 בנימין

 את מזכיר בהידור. מוגש מעולה. צרפתי אוכל
רעב. אותך משאיר לא אבל ביופיו, קוזין הנובל

 להפסיד לא יפהפה. מקום מאוד. מיקצועי שרות
 מתאימים לא בערב המחירים חדר־השרותים. את

 מגישים זאת, לעומת בצהריים, כמוני. לפרולטר
 עיקרית מנה ),2־3 מתוך (מיבחר ראשונה מנה

 אחרונה מנה נפלאות, ותוספות )2־3 מתוך (מבחר
 כולל הכל, לטעימה. ומגש־גבינות קפה מצויינת,
 — בעיניים עליו עבדו שלא וההרגשה האווירה

שקלים. 25
 מרעב מתה אני איתכם, מה יודעת לא אני אוף,

הזה. הקטע אחרי

המירפסת על ״שכליה״ צוות
בהיחר םוגש צרפתי כל1א


