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 לבוטיק להזמינכם שמחות

ו הוד־השרון ,40 השרון די

ם בואו מוניכ ה בו! ולא ב אכז ת ת
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ה ת ק ע צ כ י ה
?״ השוטר על צעקת ״אתה

הנאשם צעק ״1,,לא השופט. שאל
 צב־ חזות בעל גבה־קומה גבר הנאשם,

 וניגש ממקומו קם טיפוסית, רית-אשכנזית
דוכדהנאשמים. אל

 ישי שופט־השלום אמר נאשם,״ ״אתה
 באולם־קולנוע סיגריה ״שעישנת לוויט,
שוט אליך ניגשו וכאשר ההצגה, בזמן
 אתה אותם. וקיללת עליהם צעקת אתה רים

באשמה?״ מודה
 בסעיף מודה ״אני והיסס: לא הנאשם
 אמר השני,״ בסעיף מודה ולא הראשון,

 בית- של הקטן באולם שהידהד רם- בקול
התל־אוביבי. ■המישפט

 צעקת לא ״אתה בעניין. בו הביט השופט
?״ השוטרים על

 ״הם הנאשם, צעק צעקתי!״ לא ״אני
 פיתאום מה להם. עניתי ואני עלי צעקו

עלי?״ צועקים הם
השופט. שאל צעקת?״ לא ״אתה

 מדבר שאני כמו דיברתי צעקתי. ״לא
צועק.״ תמיד אני תמיד.

 ?״ עכשיו אלי מדבר שאתה כמו ״דיברת
השופט. שאל

הנאשם. צעק ״כן!״
 רשם השני,״ בסעיף מודה אינו ״הנאשם

 בחצי המישפט שמיעת את ודהה השופט,
שנה.

ת הקץ ח ר ק * ל

 שבידיו טוען מבתרים צעיר
 מיסתורי, מזקן שקיבל נוזל״כלא
קרחת בעיות לסתור המסוגל

ה הקרחת מבעיית שסבל מרבים אחד
 אך מםת-ים. )26(גווילי היים היה מתפשטת

לדב עוד. אותו מטרידה הבעייה אין כיום
ב האידיאלי הפתרון את מצא הוא ריו,

שי בעזרת בראשו שטיפל זקן איש דמות
 כלקוח הנשמע סיפורו, את מיסתורי. קוי

ל סיפר לתרופת־פלא, ממודעת־פירסום
 את לבדוק להמריצם כדי רבים אנשים
גווילי: מספר דבריו. אח_ !ולאמת הנושא

 סבלתי דב ״זמן בראש. מיפרצים
 או, — הקרחות ברקותי. קרחות מהופעת

 ,מיפרצוני-קרחת׳ להן, לקרוא שנהוג כפי
 גדול חלק והקדשתי הרבה אותי העסיקו

 כל אבל מהן. להיפטר לנסות כדי מזמני
ידי הרבה עזרו. לא שערכתי הניסיונות

 מטיפולים טיפולים על בפני המליצו דים
לשווא. אך שונים,
 הים שפת על כשטיילתי אחד, ״יום

 היא שגם שלי, ידידה פגשתי בתל-אביב,
 להפתעתי, והנה, דומה. מבעייה סבלה

 שערה בראשה. קרחות יותר ניראו לא
 כאילו כתפיה על וגלש שופע, לפתע היה
מנשירה. מעולם סבלה לא

 המתגורר זקן אדם על לי סיפרה ״היא
 בעזרת בשערה שטיפל תל־אביב, בקירבת

 אחרי להסביר. ידעה לא טיבו שאת נוזל
הת — סיפרה כך — טיפול חודשי כמה
והנשי בשערות, מיפרצוני־הקרחת כסו
כתוב את ממנה ביקשתי מייד פסקה. רה
בטיפול. והתחלתי אליו ניגשתי תו,

 תמים חודש ״במשך שיער. פלומות
 שהוא תוך בידיו, ראשי את הזקן עיסה

התייאש לשווא. — מהנוזל עליו מזליף
 אחד, יום והנה, הטיפול. את והפסקתי תי,

 בפלומות־ הבחנתי המראה, מול כשעמדתי
 אל מיהרתי ברקותי. שצצו לבנות !שיער
 הוא לגמרי. שקט אותו ומצאתי הזקן,

 אחד: מישפט רק לי ואמר הופתע, לא
יעזור.׳״ שזה ,ידעתי

 הזקן תודה. באמירת הסתפק לא גווילי
 לו התיר בסוד) שומר הוא זהותו (שאת

 לעניין ״ניסיתי לאור. הנושא את להוציא
 ״אך מספר, הוא שונים,״ גורמים בנוזל

 לחברות־תמרוקים, פניתי בזילזול. נדחיתי
בחוסר־אמון.״ אלי התייחסו הן וגם

 נוספים אנשים על לו נודע לדבריו,
 בצורה שלהם הקרחת בעיית את שפתרו
 הוא לטפל,״ אני התחלתי ״בינתיים דומה.
וב הזקן לי שנתן הנוזל ״בעזרת אומר,

 התוצאות אלי. שפנו באנשים הדרכתו,
משביעות־רצון.״ היו

 אין הנוזל של טיבו את מוכן. חומר
 ״זהו רק: אומר הוא לפרט. מוכן גווילי
במ בטבע הגדל צמח על המבוסם חומר

 בתה־ להבשלתו. עד חודשים שלושה שך
)53 בעמוד (המשך
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מוציאה בוקר מוי
ח נ ה ב ה י ז מת

עשרות המיכתבים
גברים שד 1 ו פניו

מרוום־אפריקה
 מייד ידעה תקווה מפתח־ נערה ף*

מיבתב. לכתוב צריבה היא לעשות: מה 1 י
 של האדום״ ב״טלפון שמעה עתה זה

 דרום- בעיתון מרעישה: ידיעה גלי־צה״ל
 21 בן בהוד של מודעה פורסמה אפריקאי

הטובה. התיקווה כף של העיר מקייפטאון,
 עם קשר ליצור הבחור ביקש במודעה

̂  מה מיידי. באופן ,17—20 ׳בגיל צעירות
̂  עומד המודעה, לדברי הבחור, החיפזון?

ב אך ואחוזה, סכום־עתק מאביו לרשת
 אם רק לידיו תפול הירושה אחד: תנאי

הקרובה. השנה חצי תוך יתחתן
 את בשידורו ציין האדום״ ״הטלפון איש

 ה- לכל הציע הבחור, של תיבת־הדואר
לו. לכתוב הישראליות מעוניינות

 * גמר ברצינות ההצעה את קיבלה זהבה
 תיק- בכך שתתלה מבלי ענתה, היא רה.
 היו התוצאות אולם מידי. גדולות וות

למשוער. מעל
 כמעשהימירמה במובן, התגלה, המיקרה

 שהספיק ומבודח, מחוסד־בל צעיר של
 למישטרה למסור לבית־המעצר בדרך עוד
במיו הכלות־לעת־־מצוא. מיכתבי כל את
 במיבתבה המישטרה חוקרי התעניינו חד,
 בעברית, שנכתב משום נאמן, זהבה של
 ה־ בעיקבות לפענחו. נתקשו הסתם ומן

הפל בארץ זהבה אותרה המוזר מיכתב
 דרום- עיתון כתב על-ידי ורואיינה אות,

ב אז ששהה ישראלי, ממוצא אפריקאי
ב הראיון התפרסם קצר זמן תוך ארץ.
 אליו כשמצורף רפורט, המקומי עיתון

 * ל־ שנלוותה ותמונה שלה מיכתב־התשובה
מיכתב.

 פחות לא הגיעו העיתון מערכת אל
 מגברים כולם הצעוח־נישואץ, 500 מאשר

ו שונות סיבות שבשל דרום־אפריקאים,
 הנאה. בישראלית רב עניין גילו משונות

לה העיתון כמובן, טורח, המיכתבים את
שהפ הצעירה של מענה — ליעדם עביר

 כמה של לחלומותיהם גושא יום בן כה
קייפטאון. מצעירי

ה ״אשתי היג  נ
* שבוע״ לפני

 תושבת הישראלית, מגיבה יצד ^
 לגל שבפתח־תיקווה, עמישב שכונת *

 המציף והפיתאומי הגדול המיכתבים
? אותה

נא זהבה אומרת נרגשת,״ עדיין ״אני
 ימיה את המעבירה ,20 בת צעירה מן,

 ״אני רוזן. למגבות חרושת בבית כפועלת
 אני האחרונים. בלילות ישנה לא כימעט
 אפילו המיכתבים, כל על ועונה יושבת

 מאומה, אשיג לא דבר, של בסופו אם,
כישראלית.״ טוב רושם להשאיר אשתדל


