
גל<ל< לילי בעריכת
המש־ הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

 10 של בפרס שבוע סדי יזכה זה בעמוד תתפים
למש מיוחדים פרסים מתחלקלס השבוע לירות•
 הצריף הסרט על החמשירים בתחרות תתפים

מאיר. גולדווץ מטרו הסרטים חברת של הקטן

הלימודים. שנת של הגמר תעודת את לאביו הגיש הנער
! דו ! ) !׳  המקצועות בכל האב. של זעמו עלה שקרא, שורה כל עם ה^נז* ן

 הה, ״מוסיקה״, המקצוע ליד הטור, בסוף רק מספיק״. ״בלתי בציון בנו זבד.
 סטירה הנחית עצמו, בעד לעצור היה יכול לא האב מאד״. ״טוב הציון רשום

התרתח. לשיר?״ חשק לך היה עוד זה כל ״אחרי הבן. של לחיו על מצלצלת
ירושלים המשטרה, שיכון סרגוסטי, אהרן

'חערות־שול״ס
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 אל־נאצר לעבד ידידות מתוך אשר האמרשילד, דאג כי טוענים שמעון הנשיא אוהדי
. • . למורדים נצחון בכך הנחיל בלבנון, רע״ם התערבות אין כי הודיע

, לא בא, . . . ניצח. ראה

ן ג י ר ו פ י ר ס פ כ ך ס ו ר ב
 כולם את אבל היתד״ לא רופאה כלומר, הכפר. של הרופאה היתד, רקה )11

ה ת הי \ |  הכירה פשוט אלא רפואה, בענייני היתד, שפקחית מפני לא מרפאה. |
 שאוריק כמו או אחות. היתד, באמת היא בצד, צחוק אבל הכפר־ברוכיים. את טוב
כמובן. חולים, קופת של — מי?״ של ״אחות ושואל: מקשה היה זלמן של

— תור זה מה וחביבי! המרפאה את פותחת היתר, 11־9.30 משעה יום כל
 שרקה אל באים היו היו. חולים וחלילה שחם מפני לא הכפר! של הזקונים כל

 כאילו עצמה את עושה היתר, שרקה אז רע!״ מרגיש אני ״שרקה, ואומרים:
 צריך!״ שאתה מה בדיוק בשבילך לי ״יש ומודיעה: לרגע׳ מתעמקת חושבת,
מבריאים. הפציינטים היו הריח מן רק הערק. בקבוק את ומוציאה
 של מקרהו למשל, כמו, ביותר. המשונים במקרים עוזר היד, הזד, הערק
 מה, אבל ארוכות. שינות להרביץ אוהב הוא אז זקן, שהוא כמו הזקן. זכרנוב

 מתחילים היו בבוקר בחמש וכבר קן, עורבים הקימו חלונו שליד החרובים עץ על
 לזכרנוב. העסק לו נמאס אחד יום אז לישון. נותנים ולא המוח את לבלבל

 — למטה הביט פתאום אך העץ, על טיפס הקן, את להוריד החליט הוא
לרדת. ופחד בענף נאחז ונבהל.

 שם עושה אתה מה ״רד! מצעקים: והחלו החברה כל באו לצעוק. התחיל
 למעלה. שם האוויר מזג מה אותו שאלו ממנו, לצחוק התחילו אפילו למעלה?״

 רק ״זכרנוב עליו שצעקה אשתו אפילו להשיב. מדי נפחד היה זכרנוב אבל
 יכלה לא כבר!״ רד •87 בן אתה שמחר ולחשוב — לי מביא אתה בושות

 לא דבר שום אבל — פיסטוקים בונבונים, סידור, לו הביאו עליו. להשפיע
ערק!״ לי הביאו ״ערק! קרא: לבסוף לרדת. פחד הזקן עזר.

 את העלו בידה. ובקבוק הופיעה היא שרקה. של שערק כמובן אז ערק, אם
 הספיק שהוא לפני אבל אחת. בלגימה אותו הריק וזכרנוב העץ, על הבקבוק
 במאי, האחד בשביל העץ. על אותו שיתלה אדום, דגל החברה לו העלו לקפוץ,
 חשבו גבוה, כך כל טיפס מישהו כבר אם ינואר. חודש עדיין היה שזה למרות

העובדה. את ינצלו שלא חבל אז הכפר־ברוכיים.
 תותבות, שינים להשיג שעליו החליט אחד יום הזקן. זכרנוב על הכל לא וזה

 ערבי, אלטע־זאכען של בחנות חמרה, ובכיכר לחיפה נסע המזכיר. של אלה כמו
 עמן. מפצח היה אגוזים. אפילו אותן. קנה חאלס מבסוט תותבות. שינים ראה
 אפילו פעם התותבות. על ביד ולוחץ השיניים, את מוציא אגוז, לוקח היה

קפץ. שהאגוז מפני ככה, שמשה שבר
 לעשות כדי התותבות השיניים את ,הוציא זכרנוב פסח. לפני קרה הגדול האסון

 עליהן. התיישב — לב שם ולא חזר הכסא. על אותן ושכח לפסח, כשר אותן
 רק היו לשרקה אבל לשרקה, איתו רצו בכפר. שמעו לא מזמן כזאת צעקה

 איזה עבדו מהמסגריה. המלקחיים את שיביא לטימי קראו קטנטנות. פינצטות
 אותו השמאלי, הניב את מאשר חוץ לחוד, שן כל לזכרנוב להוציא בשביל שעתיים

לעקור. הצליחו לא
 את לבדוק כדי חולים, קופת של השיניים רופא בא בשנה כשפעם מאז,

 הזקן. זכרנוב בתור? עומד חושבים אתם מי אז בית־הספר, ילדי של שיני־החלב
כאן.״ לא דוקטור, ״לא לעומתו: מחייך הוא החשופים, חניכיו על מביט וכשהרופא

השיר שורת בפנים

בודד אי על לקרות יכול מה
 לבדם ועלמה גברים שני

 בלכ-ים. אי שפה על נפלטו
 - ככדי לא - נוצר כך

הנצחי המשולש
 חמשיר של הראשונות השורות ארבע

 הקטן הצריף הסרט פי על נכתבו זה
ה את מטרו־נולדמין־מאיר. חברת של

 לספק. הקוראים נתבקשו החמישית שורה
 העולם רחבי בכל נערכה זו תחרות
 לסיומה הגיעה ועתה יותר) או (פחות

 בכמה עיון לאחר אגב, בישראל. אף
 הרחב, בעולם שנוצרו התשובות מן

זהות. האנושי המוח פעולות כי מסתבר
ש אומללים, אנוש בני שלושה הנה
 נטרפה וסירתם להם, התאכזר הגורל

 מכל שמישהו חושבים אתם בסערה.
 הצד על חשב זו בתחרות המשתתפים

 לא אף הבעיה? של הרפואי־הומניטרי
 מדיצינלי צביון שהיה במידה אחד!

 זה היה הרי התשובות, באחת כלשהו
הגניקולוגית. המדיצינה של

בעצ קראו מלים. להרבות מדוע אך
 מה שתיווכחו אחרי התשובות. את מכם

 יעבור ולרנן, לרכל מסוגלים שאנשים
 בודד אי על להימצא חשק כל מלבכם

גארדנר. אתה עם אפילו —
ב סוף־שבוע (,בילוי הראשון הפרס

הי ללא הוענק בהרצליה) תדמור מלון
 ,62 דיזנגוף מרחוב קשטן, למשה סוס

 55מ־ פחות לא חיבר הוא תל־אביב.
 שלא חוששת ואני שונות. תשובות
 יותר היה לא שפשוט מפני הלאה, המשיך

 מובחרות דוגמאות כמה הנייר. על מקום
 ואדם; וחווה נחש שד מיצירותיו:

 •טלא ו״כלם״; רצים שני של
 - טוב היה לכולם; כבוד הביא
 כמי היה והכל בחינם; והיה

 של ריבונו - והשקיף עולם;
עולב.

ה מתוך תקליט השני, הפרם את
 כהן, צבי קיבל הקטן׳ הצריף סרט

 עבור ירושלים, ,24 ברכה ישא מרחוב
ה של מהצעותיו לאחת זהה תרומה

 ו* חוה נחש, •טל הראשון: זוכה
ם. ד  חיפה, שיקה, אורי הקורא ואילו א

או בתשובה הסתפק לא הוא שגם

הפנינה: נוסף. בתקליט זכה שתיים,
המדאם. סירבה לא איש לשום

 אחד דבר יש הבאה הזוכים לקבוצת
 הסנסציונית גישתם מלבד — במשותף

ש כפי המשולש, של האומלל למצבו
 ירושלמים. כולם הם — לעיל הזכרתי

 הצריף להצגת זוגיים בכרטיסים זכו והם
מדוע: והנה בירושלים. לכשיוצג הקטן,
 לעולם; ידעו לא - האב מי
 פסקו ״ויהלוקו׳״ רובינסון): (מרים

 קבעו שוקיים״ ״שווה רבנן;
 ושלישי - והיא הוא ;לעצמם
 :תוצאה אפרים); (אברהם מיותם
ה עד חזן); (שמואל ט*אפ תאומי

.הזמן עם למרוכע, פך י נחושתן). (
 שום הראו לא והסביבה תל־אביב בני
 הם גם בבירה. מחבריהם שונה נטיח
ה על הנצחיות החוכמות את כתבו

 שהתרכע, למשל: הנצחי. משולש
 רחוב לוי, (דן אדם. עוד נולד עת

 לא לפתרו גבעתיים); ,33 סירקין
 רחוב רזיטל, (נחום חכם אף יוכל

 (הוי מצאו עד תל-אביב); ,2 חניתה
 מעשה ים; כלב פתה גו אכזרית!)

 - קרה מה ים; ככל יום, ככד
לעו איש ידע לא לצנזור פרט

 אמיל מרחוב אורן, רחל (הקוראה לם
 את במקצת אונסת תל־אביב, ,9 זולא

 מכיוון אבל השלישי, בחרוז המשקל
 כזאת, היא החמשיר של הכללית שהרוח
 שומר והג׳ונגל לה); לסלוח אפשר

 ביל״ו רוזנבלום, (נחמיה סודם על
 וחכם תם שד פתח-תקודה); ,20

ומשר אדונים שני שד ומדאם;
 לה ״שרשה :כקיצור ; תם

 יודלביץ רחוב טומשין, (יעקב פאם״,
 בכרטיסים זוכים אלה ראשון־לציון). ,17

תל־אביב. אסתר, לקולנוע זוגיים
 בעיקר וכהנה. כהנה תשובות עוד היו
 הפכה ודגננת למשל, כמו, כהנה.

 או תל־אביב); שפיגל, (גדעון המדאם
חיל בו ומדאם; תאנה אהבה,

 (פורטי, ״לחמם״, את כשווה קו
 הדברים שטבע כפי והיו, תל־אביב).

 כל שאני כאלה, תשובות כמה מחייב,
 אותן, לקרוא יכולתי שלא הסמקתי כך
לפרס. ראויות היו אם יודעת שאיני כך

בארדו בריג׳יט על משהו

 יותר. לוז טולה, הטור ן1רטות טתתן טולה טותיותי אותרית ©
י תת ״או  חיאוויותת, את אותרית ״אוחוו תמידית, תטוירית י
טולת.״ תררר את לא

 רריג־ית תרי הואת. תתתתטלות דל תת תריוה ״איווי •
 אטות תתרטתת י־" תוטוי התי\ טול חררה תרל אחרי תיא ראררו
 .־רטלת .בתי תורות תטוררת תיתת לרך הצעירה. ויצ׳׳ו רארגו\

תיוטורת־ראטו." היא חררת. תתת לא יקירתי, ״לא

 תואאת לתיות ירול אחר, תתיריאתר קורט תרכאור, תתריך ©
 וארקות ראררו ורריגיית טואטותך חולת אתה רו תחלות־רלתות,

תורחת. ואטזתך — טליך

.גזצרינת וזנגגז בצא\ז ״אנזא .  כר בשכיר .
ח־עב!״ בארגן רי כגז־כג רירגג: בשר שר גןניב


