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 פיקניק יום

משותף ארצי
 נימי קטנה, צעירים חבורת עם

הקרו ליולי 4—5 שבת,—שישי
 בנים/בגות פיקנטית. בתכנית בים,

בלבד 17—25
תל־אביב 28014 לת.ד. יפנו

 פיקניק ל״יום
משותף*. ארצי

במדינה
אורחים

הישראלי
הנודד
 המעי־העיוור את איבד הוא מלאיה ביערות

 בתאילנד, הג׳ונגל, בלב בניתוח־חירום שלו
 תושב פגש ,הוא הנידחים הכפרים באחד

 בישראל. שלו שכן אצל שהתגורר מקומי
 הוא למלאיה מאדראם בין רעועה ספינה על

 בסיג־ נפשו. את כמעט נפח בדיזנטריה, חלד,
 שלא ויטאמינים ממכירת התפרנס הוא גאפור
 וב־ איש. של למותו נשבע, הוא בך גרמו,
ל שמע עת להפתעת־חייו, זכה הוא נפאל
 הרחוב: באמצע טהורה בעברית קללות פתע
 סולל־ של מהנדסים — כמובן — אלה היו

בונה.
ובטל ברדיו רואיין הוא בארצות־הברית

 והתפרנס הטרמפיסט, הישראלי בתור וויזיה
 ובאריזת־גר־ בסלילת־כבישים למחייתו שם

לילה למשך נתקע הוא באפגאניסטאן ביים.

רפי נווד
. ב בעברית קללות . נפאל .

כש המידבר, בלב מאדם ריק בכפר שלם
 ובליבו זעיר, אקדח־ליליפוט רק לרשותו
ה הנגב במרחבי זאת במקום להיות תפילה

 מרוחק היה כבר בבוקר בשבע אך ידידותיים.
 מהנדסים של בג׳יפ מיטלטל ק״מ, מאה משם

שחר. עם הכפר דרך שחלפו אמריקאיים

 רייך, רפי של מחוויותיו חלק הם אלו
 בן ישראלי, עיתונות וצלם טקסטיל מהנדס
 לעסוק במקום שבחר, מנהריה, ייקים להורים

בטרמ דווקא לטייל מיקצועותיו, משני באחד
 לפני לדרך יצא וכך ברחבי־העולם. פים
 בארץ- קצרה למנוחה חזר ועתה וחצי, שנה

ומו שונות ארצות 18 כשמאחוריו מולדתו,
 מדהימות מעשיות מיטען ובאמתחתו זרות׳
מקסימות. שיקופיות ואוצר

 בחור רפי, מנגלדז. ד״ר את ללכוד
ב השולט ירוקות, עיניים בעל וצנום, גבוה

 אוז מגדיר לעברית, נוסף וגרמנית, אנגלית
 ל־ מחוץ כבר למעשה ״אני בבהירות: עצמו

 מסויימות, במיסגרות עדיין פועל אך מימסד,
 קצובים, בזמנים אכילה ונקיון, סדר כגון

 מנדבות.״ לחיות לא כדי פעם, מדי ועבודה
 הוא בהן מהרצאותיו, מתפרנס הוא כרגע
ב הרפתקאותיו את ציורית בשפה מתאר
הגדול. עולם

 היבש בהומור מספר הוא ״לאבוני,״
הת לא אוכלי־אדם, אותי אכלו ״לא שלו,
 שכמעט נחש־ענק ומלבד נמרים, עלי נפלו
ב עליו כשדרכתי אחד, לילה אותי חנק

 פעם אף הייתי לא אותו, והבהלתי טעות
ה הפעם את כמובן להוציא רצינית. בסכנה

 ואיזה בסינגאפור, ויטאמינים שמכרתי היא
שו משהו שהם גילה במקום שעבר רופא

במיקצת.״ נה

 לצאת רפי מתכנן בישראל סיורו בתום
 מוגדרת שאיפה גם לו יש לדרום־אמריקה.

 את ללכוד למדי: צנועה שאיפה זו. ביבשת
מנגלה. ד״ר




