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גליל* ליל* בעריבת
שתתפים הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים  מוי יזכה זה בעמוד המ

ע בו ע בפרס הזוכה לירות. 10 של בפרס ט טבו א ה  ל״מזזזרינו הקטע שולח הו
ם למערכת. כתובתו ואת שמו את להודיע המתבקש ועוקצנים״, חמודי

השבדת• מלמד״ מלל
 בחביסה, מחזר, בשעתו שביים צעיר, ישראלי ובבאי שחקי לאמריקה כשהגיע

 לו בתב התעצל. לא הוא ידוע. סרטים במאי אצל לעבודה להתקבל רצה הוא
 מיני בל ובעוד ובצרפת, בארץ שלו ההצלחות כל את מנד, בו ארוך, מכתב

והקולנוע. הבמה לאמנות ומכרעת חשובה תרומה תרם בהם מקומות,
 תעבוד אם מאד ״נשמח יומיים. כעבור באה ההוליוודי הבמאי של תשובתו

 אלא אצלנו, ללמוד צריך אתה שלא לדעת נוכחנו ממכתבך ״אבל כתב, איתני,״
אצלך.״ אנחנו
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 בלילה בביתה הקצין ידידה ביקור כי בבית־המשפט הודיעה שלום הגברת
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 הנהגים כל כי מציע הוא טרמפיסטיות.
 הטפסים על הטרמפיסטיות את יחתימו
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תי איד ע ס לאמריקה נ
 נסעו, כבר שלי החברות כל לאמריקה. לנסוע נורא רציתי
 הספיקה, לא במערכת שלי המשכורת להתבייש. ממש והתחלתי

 להיכנס באו״ם. או האמריקאית בקונסוליה חבר שום לי אין
סבלנות• לי היתד, לא לשליחות, לתורי ולחכות למפא״י

 וביקשתי האמריקאית לספריה הלכתי הרעיון. לי בא אחד יום אז
 שלושה במשך עליו עברתי האמריקאיים. הארגונים כל של מדריך

 בשם אגודה זאת היתד, מתאים. דבר שמצאתי עד וחצי, ימים
בציפורים״. המתבוננים .,ארגון

 וכרטיסי־ביקור מעטפות ניר־מכתבים, לי והדפסתי לדפוס הלכתי
 גלילי.״ לילי יו״ר: בישראל, בציפורים המתבוננים ״ארגון בשם

 2000 אחרי שסוף־סוף, והודעתי באמריקה לאגודה מכתב שלחתי
בנוגע. ומה בישראל, גם כזאת אגודה ישגה שנה,

 סגן הנשיא, בידי חתום מכתב־ברכה קבלתי שבועיים אחרי
 בנו הכירו הם באמריקה. האגודה של והתת־יו״ר היו״ר הנשיא,
 יבוא שהיו״ר לי הודיעו מזה חוץ הצלחה. לנו ואיחלו רשמית

חודשיים. בעוד אותנו לבקר
 כי להם וסיפרתי בירושלים למשרד־החוץ הלכתי לעשות? מה

 האגודה עם חשובים קשרים מקיימת שלנו החשובה האגודה
 פוליטית והשפעה חברים 847,745 לה שיש באמריקה, החשובה

שיכנו ועל־ידי, קולק מדי על־ידי נתקבל היו״ר כשבא רבה.

 היום למחרת אותו והבאנו הממשלה) חשבון (על דן במלון אותו
 המדינה, ״נשיא בעתונים: זה את ראיתם אולי הנשיא. אצל לראיון

 צ׳ארלס מר את לארוחת־צהריים אתמול אירח בן־צבי, י. מר
 בארצות־ בציפורים המתבוננים ארגון יו״ר קאריסון, וודהאנסר

ודעיתו.״ שרת משה ומר קולק טדי מר גלילי, לילי הגב׳ הברית,
 אבל ציפורים. על אתי לדבר פעמים כמה רצה קאריסון מיסטר

 לאחר־בך. הביזנס עניני את לדחות שמוטב לו אמרתי פעם בכל
 היה הוא איש. 1220 ובאו אמריקה ציוני בבית הרצאה לו עשו
בציפורים. מתבוננים כאן אנשים שהמון מבסוט נורא

 העולמי בקונגרס להשתתף הזמנה קיבלתי חדשים שלושה אחרי
 למשרד־החוץ, שוב הלכתי בסינסינאתי. בציפורים המתבוננים של

 כמה לו והסברתי כזה, משהו או אוגארית או גלגמש בשם לאחד
 ועלולות ועיראק, וסוריה ממצריים נציגים שם שיהיו חשוב, זה

 נודדות. לציפורים הציוני היחס על חשובות החלטות להתקבל
וכרטים־טיסה. תקציב קבלתי
 ארגון יו״ר גלילי, לילי ״הגברת בעתון: זה את קראתם אולי

 להשתתף כדי בשליחות אתמול יצאה בישראל, בציפורים המתבוננים
 בשדר,־התעופה הברית. בארצות האגודה של העולמי בקונגרס

 כולם הם לכם? להגיד מה מתבוננים.״ של גדולה ממשלחת נפרדה
שחשבו. מה וחשבו המסלול על שעמדה הגדולה בציפור התבוננו

מוז כל את אחריותי מל לוקחת ואני
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ם טעות י *ודקת לעי
 על נתניח במועצת דיון תתבע חרות

(מעריב! דהרי. ד. פרישת
 כפר־טבא פריזלר, צבי

טב תו שתניח מו  בצד. או
 בטול. א. ״הפועל״ קבוצת ראש

תל־אביב שוזרץ, דויד (הארץ)
א כך  את שביטל שום על נקרא הו

ביפו. המפורסם המשחק
 שעיבר קבוע מסתנן שהוא הוברר
(דבר) ישראלית. קרקע

 נס־הרים שפיק, גבאי
 בלתי־חוקית. תבואה התוצאה:

 אף־ ,מסוכן כלי־רכב האופניים אין
 על האחרון בזמן שמענו על־פי־כן

זה. רבב בכלי דרכים תאוזת הרבה די
גדנ״ע) (במחנה

 תל־אביב דן, מרדכי
 מנסים אם אבל קשה, קצת אמנם זה

אפשר. חזק,
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 ישראל. משרי תשעה של משפחתם שמות חבויים הבאים הפסוקים בתשעת
 הדרוש כל נמיר. העבודה שר של שמו נמצא מירושלים״ ״באתן בפסוק לדוגמה:

התפיסה. מהירות היא לגלותם מצדך
אותן. אבל טוכיה רוכן, נעלמו הסוכריות )1
!כאבן אותו רגום בו, תן חיציף את )2
סרק. מפטפוט לי, רז טוב )3
יהודה. ממדבר יפה־נוף אין )4
צאני. גם צאנך מלכד כבר, רועה )5
ירושלמי. יוסף את אתמול שמעתי )6
אי־ההזדהות. קו את זנח נהרו )7
אהבתי. אשר את לראות זכית לו הה! )8
אירלנדית. עם שוחחתי )9
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ם בי ם כז קו ל <י
ספ״של נסיעה

 ממסיבת־רוזקים חזרו כשהחברה פעם,
 הג׳ינג׳י עוזי הלילה, של מאוחרת בשעה

 הנהג שעברה. הראשונה המונית את עצר
 אבל רצינית. נסיעה לו יש שהנה חשב
 מוכר אתה ״בכמה אותו: שאל עוזי
 שלך?״ המכונית את

 ג׳לוב השמן, מאיר ישב המונית בפנים
 הוא אותו. מכירה ירושלים שכל רציני

 סגר פנימה, עוזי את משך נורא, התרגז
 שכונת קצה עד אותו והוביל הדלת את

 הדלת את פתח הוא שם בית־הכרם.
ו לצאת יכול אתה ״עכשיו ונהם:

 אמר: בחוץ וכשהיה בנימוס, חייך עוזי
 אותי שהבאת מצדך מאד יפה ״באמת

 שאני ידעת מאיפה אבל רחוק. כך כל
פה?״ גר

 בו קילו חמשה הוריד השמן מאיר
ירושלים פרץ, ע. במקום.

בחשבון חכד
 לא קצת שהרגיש יוסקה על מספרים

 בבית־מרקחת. אספירין לקנות ונכנס טוב
 הארון את בטעות פתח הרוקח עוזר

כדור. לו והגיש מסוכנים, סמים המכיל
החוצה. ויצא הכדור את בלע יוסקה

 שלו שהעוזר במד, הרוקח הבחין אז רק
 יוסקה את לתפוס מהר רץ הוא עשה.
 הקיר. על נשען אותו ומצא שיעלם, לפני

 קרא הוא נוראה!״ טעות נפלה ״אדוני,
 מורעל!״ כדור לך נתן ״העוזר אליו;

 עלי מה ״אז נורא. החוויר יוסקה
בנימת־יאוש. שאל הוא ?״ לעשות

 השיב גרוש,״ שלושים עוד ״להוסיף
תל־אביב דרור, מרקו הרוקח.

תסביבים בל•
מספ מנחם, כפר בן שהוא גיורא, על

 להוריו פונה תמיד שהוא החברה רים
 שזה החליטו החברה הפרטי. בשמם
 כמו תסביכים, מיני כל לו גורם בוודאי
 ושגעון המנוח, אדיפוס המלך תסביך

 לא בכלל שזה נשבע גיורא אבל הגדלות.
 קורא הוא וחגים בשבתות והראייה: נכון.

ואמא. אבא להוריו
אזרה באר גינגולד, משה




