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 מחריס כיצד
סמסיסות לסיסגע תסכשיסיפ

עזז ידי מעשה וכס!*, ענבר של ענק
בנחירי התחשבות מתוך יומיים! רק נמשכת התערוכה

. . הצופים.
לתעלו פיתרון וגם — המשעשע החלק הוא הטקס סיום

 בכל עושים מה תוהים ודאי תמימים אנשים הגדולה: מה
מאר מושקוביץ, מאטילדה מגלה הסוד את הללו. המאכלים

 גם שהיא בתל־אביב, השבוע שנערכה הדגים תערוכת גנת
 הצרכן: והגנת להדרכת המדור של המרכזת

 לעצמן עושות המאכלים בהכנת שהשתתפו ,החברות
 העלו שטרם המוצגים את אוכלים במסיבה עליזה. מסיבה
צחנה.״

חינם. מחלקים ודאי היתר את
 גברים,״ הם מהמבקרים אחוז שחמישים לראות ״התפלאתי

 מסויים, בכיוון להשתלם שרוצים ״רווקים מאטילדה, אומרת
 בכוח. נשותיהם את הנה שסוחבים נשואים הרבה גם אבל
 דגים בעזרת לשלום־בית להגיע שאפשר חושבת בהחלט אני

המארגנת. מסיימת טובים,״
 צעירים. בחורים שני לחדר נכנסו מדברת, המארחת בעוד

מת שלנו הצברים ״גם. בסיפוק, ד,־א אומרת רואה?״ ״את
בבישול.״ עניינים

 ממילוי־ העשויה סוכריד, לטעום לשניים נתנה המדריכה
 היה ״במודעות הבחורים, אחד התרגז הכל?״ ״זה דגים.
לאכול!״ כאן שיתנו כתוב

 בר־אילן את לשאול מבלי להסתלק היה אי־אפשר לבסוף,
לו? מגישה אשתו דגים איזה אישיות. שאלות כמה

 של לאמנציפאציד, הלוחם נדהם זאת?״ שאלה מין ״איזו
כמובן.״ ״קרפיונים, דגי־הים,

★ ★ ★

בסרק מלוח דג
 כל על תטפס היא לישראל. הגיעה העניבות ופנת
חול או שמלה לחליפה, מעל נטוי היא אם בין צוזאר,

 שלא מאוד. רע בה ייראו הנשים שמרבית לוודאי קרוב צה.
 אבל לחזה. צמוד סנטר עם שנולדות האומללות על לדבר
 עניבות! יש בעל לכל הרי פשע. זד, — עניבה על לוותר

 סרט משי, חבל, ניילון, עור, עניבה. להיות יכול חומר כל
המנו או המפיספסת הגבר עניבת וכמובן, — אריג־שמלד,

בתו הנענבות ויש מטפחת. כמו בצד, הנקשרות יש קדת.
 לעניבה מותר מוגבל. אינו האורך וחד. נוקשה צווארון ספת

 כזאת פנה שבא לזכור גם כדאי הקורקבן. את לעבור
 דג־מלוח כשמוציאים למשל, ההפתעה: לפעמים, טמונה,
ה של האחרון הטירוף א ה כוריפיטפוט . . . במרק

 במרכז גדול חור הכל, בסך זהו, האמריקאים. ארכיטקטים
 השטויות אותם על ומדברים סביבו יושבים' האורחים. חדר

 דקוראטיבי הבור נורמאלי. שולחן סביב משיחים עליהן
 כשאתרי בו עישים מה היא היחידה השאלה אפילו. מאוד,
 מילאה אחת ציירת פיתאום? נמאס הוא חודשים ששד,
 אחרת. פראקטית אשה דגי־זהב. לגדל והתהילה מים אותו

 עדיין השתמשה לא אשה אף אבל חורף. בגדי בו הכניסה
 את מכסים אחד: דיפלומאט מצא אותו המקסים, בפיתרון

הבאה. הקוקטייל למסיבת וממתינים דק בשטיח הבור

 רחמים, דקת־גוו. נערה של צווארה על כרוך הזה המישקל
באמת.

★ ★ ★ עובדות אימהות 5ב* לעשות מה
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ר בו די ה  שאין בעובדה נעיצה לכך שהסיבה יתכן לדגים. ^
 הפכו הם באשמתם, שלא השבוע, אולם להגיד. מה לדגים

 שמחוץ התברר הזמן כשבמרוצת — וזה המדור. לאורחי
עקרות את בקביעות האונס מישהו עוד קיים דיין למשה
 הפה, את להן סותם הוא גם לאכול. — הישראליות ו,בית
בדגי־ים. אבל

 אלא אינו דגי־הים זכויות על בחירוף־נפש המגן האיש
 הוא בר־אילן. הדייג־לשעבר, מתוקים, במים הדייג ענף מנהל

בכינרת. הדייג חלוץ וגם יקר, גם כזה. טיפוס נראה לא
 מסוגלות תערוכות שרק המשונה למסקנה הגיע בר־אילן

 הוא לדגי־ים• הנוגע בכל הישראליות המכשפות את לחנך
הארץ. רחבי בכל לשנה, תערוכות 30ב־ עתה, לעת מסתפק,

 דבר אין הללו? מתערוכות־הדייג אחת כל עושים איך
 בכלל). אותן מלערוך נמנעים כן אם (אלא מזה פשוט

 הדגים את עובדות. אימהות וחמש דגים קילו 30 לוקחיו
 לשיפור מהוועדה הדרוש, על העולות בכמויות גם מקבלים,

דגים. ושיווק
 גדולים עודפים ממנו יש יותר. עוד נפוץ השני המיצרך

בשוק.
 חצי הפתיחה. לפני וחצי יום מתחילות לתערוכה ההכנות

 מכסים הפסיכולוגי. הרקע ליצירת קדש מ! הראשון היום
 המנפנפים מאושרים, דגים בתמונות 4x4 של קטן חדר

 שני בין ראש בלי מחייכים סתם או בסנפירים, לשלום
 אפקטיבי להיות עשוי צלחת, על דג של ראש גם גושי־קרח.

פלאקאט• גבי על כמובן מאוד,
 וולגארית סיסמה הסיסמות. מן בתערוכה חשוב דבר אין

 תינוק או משוגע רק מראש. פסולה דגים״, ״אכלו כמו
 לעומת דג״, ״הצבע כמו סיסמה אותו• כשמכריחים אוכל
 לא למה דג? פיתאום מה רבה. תועלת בעלת אינה זאת,

חמור?
 משום — למדי עלובה יום־יום״ טריים ״דגים הסיסמה גם
משפט זאת, לעומת טריים. לא דגים לקונות, מזכירה שהיא

בדואים תכשיטים :רחל׳ה כאן* נזם

מענ נקודת־השקפה יש הפרימיטיבית בדואית ■י
 להרחיק כדי אותם עונדת היא תכשיטים. על למדי ינת / י

 שפתיה על המגנה חגורת־צניעות הוא שבאפה הנזם גברים.
 התלויים מטבעות, של קילוגרמים לא־משפחתי. מגע מפני

 של התודאתניים ממבטיהם הזד, את מסתירים צווארה, על
 סוחבת שהיא ממה קטן חלק רק וזה המידבר. פרחחי

מועדון־התיאטרון. במרתף השבוע, שמוצג, וממה עליה
 אשת הרזה, קוישזון הגדיש אודה התרוצצה שנים ארבע

— עכו של שפת־ימד, ועל הבדואים במאהלי המיעדון, מנהל
 עד — בחול פניקים חרוזים פרד של בעקשנות סיננה שם

 הנושאת בתערוכה השבוע המוצג השלל את ללקט שהצליחה
הישראלי.״ התכשיט ״התפתחות ההיסטורי השם את

 עתיק בדואי, תימני, נושאים: לארבעה חולקו הדגמים 150
 כולם התפתחות. אלד, לנושאים לקרוא קשה בעצם, ומודרני.

האשה. גוף — אחד במקום מונחים כאחד
 החלק את לאסוף לה עזר אווה, מספרת ערבי, שייך
 לפתיחת הוזמן הוא כתמורה התכשיטים. של הבדואי

יכלו לא שים, בחיפ, לה שעזרו צד,״ל, אנשי כל אך התערוכה,

 לא במוצרים, כשמסתכלים הנגב. את מסכן היה זה לבוא.
זו. מטרד. הושגה אומנם או בדיוק יודעים

 דג־שטן איזה שם יש המודרני. הוא ביותר המעניין החלק
 שטני אבני־חן. אלא שאינן עיניים שתי עם מכסף העשוי
המחיר. בייחוד נורא.

 של מעשר,־ידיו הם המוצגים התכשיטים של הארי חלק
 למשל, טיפס, הוא הקירות! על המטפס האיש זה עזז. נחמיה

 בתל־ חדש בית־מלון של הקרקע שבקומת המרכזי הקיר על
ארכי של דגמים ומיני פסלים בתבליטים, אותו וקישט אביב

 הכל בתכשיטים, כמו שם, גם עתיקה. ישראלית טקטורה
מאוד. מודרני

 כסף סרט צווארה על לתלות יכולה המעוניינת, האשד,
 לתקוע או ענבר. של ענקית דמעה נשפכת חצי־מעוגל,,ממנו

חסרות־צורה. סיכות־קראמיקה החזה לתוך
 והסו־ מכסף, כמובן, העשויה, סוס של פרסה גם שם יש
 אבני־חן. שתי משובצות ה קצות בשתי הצוואר♦ את בבת

כדאי. לא אבל מזה, להיחנק אפשר
 להבין עוד אפשר הקירות. מן תלויים מוצגי־התערוכה

 של מישקל־הענק את נושא המועדון של הכבד שד,מלט איך
את לתאר יותר קשה הגדולות; והאבנים הקלוע הכסף

צרפתי רות ידי מעשה קראמיקה, מחרוזת
 אמיתית אשד, יותר. מוצלח דגים,״ אוכלת ״יוכבד כגון

 אותה. הקדימה אחרת שמישהי לאחר רק דבר־מה טועמת
★ ★ ★

03הי - ישגים עודפי-דגים
ם והתמונות שחפיסמות ך• מי ה ל ^ ת תיו ח פ ש מ  ה

תפרי התערוכה! של הלא־חשוב לחלק פונים - מוכנות,
 די יומיים. ועתוניס ספרים המון יש בעיה. זו אין טים.

מירשמים. שלושים להעתיק
 בצורה והנשים המאכלים את מניחים האפס שעת לפני

 לידו. הנשים השולחן, על הדגים דקוראטיבית־שיגרתית:
 ועלי־חפה רעננה, בפטרוזיליה הדגים) (את אותם מקשטים
הכל. זה מוריקים.
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