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 שאינני העמוד, בראש המתנוססת החד־משמעית הכותרת למרות בטוח, אותי, שמכיר מי
 הבחירות מתקיימות מעט שעוד זו, ובהזדמנות הפוליטיות, ,בהשקפות אתכם לשתף מתכוונת

 לאור ההסתדרות, של הקשה מצבה את ולנתח בעיתון לי שניתן המקום את לנצל בהסתדרות,
ועלינו. עליה שעובר מה

בחיים). לי שיצא ארור הכי המישפט זה (אגב,
 וממשיכים לפני זאת עשו שכבר כאלה שיש מפני גם זה. כל את אעשה לא כמובן, אני,
 הסבתא את מעניינת לא ההסתדרות על שדעתי בטוחה שאני מפני וגם היום, גם זאת לעשות
שלכם.
צודקת? נכון

 כמו עברנו חברים, לבקר כדי מהבית יצאנו שלשום פשוט: יותר הרבה הוא לכותרת ההסבר
 לה בולטת הפח, מתוף והנה, פחי־הזבל. על־ידי — מקום לאיזה מהבית בדרכו תל־אביבי כל

 עץ במיסגרת שהיא, כמו זה, בעמוד המודפסת התמונה מגודל כשלושה־רבעים תמונה,
 הזבל מתוך התמונה את לקחנו לגמרי. שלמה אבל עליה, האחרון הסיוד שיירי עם מלוכלכת,

 לכם? אגיד מה אותה. לחקור התחלנו הרחוב פנס ולאור — אותנו ראו אם לי איכפת מה —
בוועידת לא, אם איפה שצולם, לצילום מתחת בפרוש כתוב כך — פייגין הצלם של פוטוגרפיע

ותיקונים מזג־האוזיר בורסה, גאז,
 שעליהן באדום, צבועות משאיות שלוש

 לכבוד בתל־אביב, הילולים״,עברו ״יין השלט
 של החדש ההילנליס ״ן של לשוק יציאתו
מיזרח׳, כרסל
 בן־ ברחוב נסעתי שבו המיניבוס נוסעי כל
 המכוניות למראה החוצה הסתכלו יהודה

והאדומות. הגדולות
שלו: האמא ליד שישב אחד, ילד שאל ואז

הילולים?״ זה מה ״אמא,
מחל לשביתת שקשור משהו ״זה

שלו. אמא לו ענתה הגאז,״ קי

כאלה. אמהות עם מדינה תיבנה לך

שקור איך או שהדאו־ג׳ונס, ביום בדיוק
 בניו- והבורסה נקודות 195ב־ ירד לו, אים
 שימלה לעצמי קניתי התמוטטה, כמעט יורק

 אחד חבר מאושרת. מאוד והייתי יפה מאוד
 כל־כו אני למה שאל בכסף, מבין שהוא שלי,

 במשבר. העולמית שהבורסה ביום מאושרת
ואמר שלי גדול הכי החיוך את אליו חייכתי

 כל של הבורסות על מצפצפת שאני לו תי
שלי. אחת אגורה אפילו בהן אין כי העולם,

 בצילום: .1921 פשוטה יותר בשפה או תרפ״א, שנת ישראל, ארץ פועלי של הכללית ההסתדרות
לצילום. מתחת מפורט הכל מיפלגתם. ושם מיקומם היסוד, בוועידת ואורחים צירים
 קפה עשינו כך ואחר יפה־יפה, התמונה את וניקינו הביתה וחזרנו לחברים הלכנו אז

 את שכתב שוויגר, יצחק הנה ״הוי, אומר: שבעלי בעצם היתה החקירה לחקור. והתישבנו
יופי!״ איזה ״ברצינות? אומרת: ואני חנה־לה,״ של השבת .שימלח
 אחד וראש־ממשלה שרי־ביטחון שני רמטכ״לים, שני של האבות את ומצאנו חקרנו אבל

 שני שפרינצק): (יוסף הראשונה הכנסת יו״ר רביו); יצחק של ואבא דיין משה של (אבא
 אחד נשיא ולפחות ציזלינג); אחד(אהרון שר־חקלאות הורביץ); ויגאל אשכול שרי־אוצר(לוי

 הרגע את עצמם, את להנציח פייגין, צ. של המצלמה מול מתייצבים כשכולם בן־צבי), (יצחק
 ילדים אפילו הנהיגו. שהם הקטן ביישוב אז הפיח הזה שהצירוף התיקוות ואת ההיסטורי
טלוויזיה. היתה אז שכבר כאילו ממש הזה, בצילום יש למצלמה שנדחקים

 מתגוללת למסגר, טרח שמישהו כזה, היסטורי מעמד של שתמונה בעובדה עצוב משהו יש
בזבל... ההסתדרות ממש בזבל. היום

אותם. שמשמח מה בדיוק שזה אנשים ויותר יותר היום שיש זה חושבת, אני עצוב, הכי אבל

 לי, הסביר בכסף, שמבין שלי, החבר ואז
 ובלתי־ זרות מילים ומלאה ארוכה בהרצאה
 זה נופלת, בניו־יורק הבורסה שאם מובנות,
 הבורסה ואם העולם בכל הבורסות על משפיע

 ובלתי־ ארוך בתהליך זה, נופלת הישראלית
 שיילך הכלכלי, מצבי על גם ישפיע לי, מובן

 אולי, צריך, מכם מישהו ליום. מיום ויורע
 אותו צריכה לא אני כי בכסף? שמבין חבר

הזה. האידיוט את יותר,

 אבל לעשות, מה חשבתי ראשון ביום מיטריה.
 לסוף- שייך זה ראשון שיום למסקנה הגעתי

 עיק־ מתוך כן, מיטריה. לקחתי אז השבוע,
 לקחתי והרביעי השלישי השני, ביום גם ביות,

 על ירדה לא אחת גשם טיפת ואף מיטריה
מה יצאתי נשברתי. השישי ביום תל־אביב.

 ובחצאית. שרוול ללא בחולצה בסנדלים, בית
כמובן. גשם ירד נו?

 על השפעה יותר יש למי אתם, תגידו אז
שלי? ולמיטריה לי או לשבשבת מזג־האוויר,

 האחרון החמישי ביום אמרו בשבשבח
 שישי ביום אז גשמים. ירדו שבסוף־השבוע

 מיטריה עם הלוהטת בשמש ברחוב הלכתי
בלי הבית את עזבתי לא שבת ביום גם ביד.

 שהתחרות לי הודיעו אדעל מחברת
 סוף עד נמשכת א!תנו״ מעניין שלך .הטעם
הזה. החודש

דניארהש!?•


