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גיטליס; ברוך (מאת המכוער חמושל
 עוד בהם בימים )׳עמ 152 אוגדן; הוצאת

 בוחרים היו קיים הצבאי המימשל היה
 ליו עוצרים היו פשוטה. בצורה במושלים

 מפריעים לה, הולך שלא מזרחית מסעדה
 (הכאת העיקרי בעיסוקו בעל־המסעדה את

 המינוי. את לו ומציעים במגלבו) זבובים
כ גיטליס, ברוך זה את מתאר לפחות, כך,
 איש ולשעבר בבאר־שבע, 27 בן מורה יום

בעצמו. המימשל
 1 שב־ מטופש ספר לכתוב הצליח גיטלים
ה לכוונותיו הזיק רק האווליות הגזמותיו

 לתאר כדי שבמימשל). הרע (תאור טובות
 ש־ והמעשיות האינסופיות המגרעות את

 מושל דווקא להמציא צריך היה לא במימשל,
 מפיהוק נקרע ״פיו קבע (שדרך מכוער
 את לו ושאין ערבית יודע שאינו רהב״)
 (אצל הערבים במינהגי ביותר הקלוש המושג
ה חלקי את דווקא דורש הוא הבדווי השייך

ל ומתמיד מאז השמורים הפנימיים, בשר
בטנן״). פרי ירבה ״למען נשים,
 מגיע זה מושל אחרי מנוול. כן נם
 גם יורד למעשה הטוב. המושל של תורו
מיתרונותיו אחד אבל הערבים, לחיי הוא

הרמטב״ל* עם ניטלים
מנות־קרב תקרובות, במקום

ממנות־ להיזון מקפיד שהוא הוא הגדולים
השייכים. מתקרובות ולא קרב,

 גימלים מספק אוזלות, כשמנות־הקרב
הראשון. כמו מנוול והפעם חדש. מושל

 ל־ לדחוס גיפליס מספיק עוד מזה חוץ
 את סבירה, סיבה כל ללא סיפור־המעשה,

ה אצל ליל־הנישואין על האווילית האגדה <
 מצפ־ם בחוץ, עמדו ״כשהאנשים בדווים,

מדם״. האדום לסמרטוט

ם בין פי מד ה
עשן
ואש

ה אלה מבין ביותר המעניינים הספרים
 הם באלפיהם, שבוע מדי המודפסים זורמים
 שניים הזכרונות. ספרי על־פי־רוב, עדיין,

 זכרונות ספר הם השבוע, אור שראו מהם
ל מספר שאני סיפורים (באנגלית), קליל

ו ,77ה־ בן אייזנהואר דווייט מאח דידי,
 ז׳אן אודות (בצרפתית), שבקיום הקושי
 הצרפתי, הבמאי־משורר־צייר־מחזאי קוקטו,
.74 בגיל שנים, ארבע לפני שנפטר

 לגלות, אפשר אייזנהואר של בסיפוריו
 כל כמעט דוחה היה מדוע השאר, בין

ב שהותו בעת רשמית לסעודה הזמנה
ה במלחמת־העולם תפקדיו בתוקף לונדון,
 80 עד לעשן רגיל אז שהיה אייק, שניה.

ל מסוגל היה לא פשוט ליום, סיגריות
המלך. לחיי הכום תורם עד מלעשן, התאפק

 יותר אישיות היה זאת, לעומת קוקטו,
 בעת להגיב, ידע הוא גם כי אם מורכבת.

 פעם, נשאל כאשר ולעניין: ישר הצורך,
 נוטל היה מה ספרותי, ירחון של במישאל

 מותר לו היה אילו באש, העולה מביתו
 ״את קוקטו ענה בלבד, אחד דבר ליטול
כמובן.״ האש,

 מ״מים סיכת לו העונד לסקוב, חיים *
מצטיין. כחניך
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 של ורג״ב תל־אביב חטיבות
 חדש״. כוח — הזה ״העולם
 ביום ואוהדים חברים אסיפת
 20.20 בשעה ביוני 21,־ד רביעי
ברמת־גן. העצמאות בקפה בערב,

 - נגמרה המלחמה
הלאה? מה

ישתתפו:
 סגל שמואל עו״ד

המרכז וחברי

 ולבטים בעיות
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מאת
זידמן מרדכי הד״ר

רשפים. תוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים
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