
זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם וגם זה... זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...ונם ־■...וגם

ר ק מי ס ה1 !1985 מסח פ ש ק
״ צריכה הייתי פנוי. די בוהר לי היה הכל בסד ״ ! ?״■'״׳״-ירית ״*!-יריד רעו ..דורי ״ יעי  צריכה הייתי פנוי. רי בוקר לי היה הכל בסך

 ואחר־כך בטלפון אנשים שלושה עם לדבר
 את תפוס. היה הראשון אצל ולהתבטל. לשבת

 לא זו אבל ידעתי, לא השני של מיספר־הטלפון
 ״כאן חייגתי. .14 מודיעין הרי יש כי בעיה,

 המתן אנא תפוסות. העמדות כל שלום. מודיעין
 שלום...״ מודיעין כאן תודה. התור לפי ותיענה

 להשיג יכולה אני בשבילי. לא פעם. 200 ככה
 התקליטיה של עזרתה בלי מיספר־טלפון

 ההוא. של המיספר את יודע שלמה הרי הלאומית.
 אלקטרונית... מזכירה זו ״שלום, לשלמה. חייגתי

 הודעה. שום השארתי לא הציפצוף...״ בהישמע
 של מיספר־הטלפון להיות עשוי עוד למי טוב,

 איריס, כאן ״שלום חייגתי. כמובן. לאיריס, ההוא?
 לא היא גם בבית...״ לא אני מבינים שאתם כמו

 ליוסי, לטלפן אחרון נסיון עכשיו? מה בבית.
 עורכי־הדין של ספר לו יש ובטח עורך־דין שהוא

 השותף לפחות או במישרד. נמצא יוסי בטח וגם
 מישרד כאן ״שלום חייגתי. גאוני. רעיון שלו.

 נא במישרד. נמצאים איננו כרגע ־־־ עורכי־דין
 תודה.״ בהקדם. עמך ונתקשר הודעתך השאר

שניכם. לעזאזל לכו בבקשה!
 כאן ״שלום .14ל־ חזרתי הרגליים בין הזנב עם

 עוד לי שיש פיתאום נזכרתי העמ..." כל מודיעין.
 שהיה לראשון, וחזרתי לעשות טלפונים שני

תפוס. קודם
למ אפשר לטובתי. אפס אחד הצלחתי! הופה!

 בבוקר. 10.30 רק הכל בסך מהרשימה. אותו חוק
עזב־ ולהצליח. להמשיך האינרציה בכוח זמן. •ש

 ופניתי הלא־ידוע מיספר־הטלפון עם ההוא את תי
מחייגת אני לאט־לאט ברשימה. לשלישי

 קורה יום שכל הזאת בארץ שהכי־נפלא מה
לקרות. יכול שהוא להאמץ שאי־אפשר משהו בה

1גב\ד\י1\
 יום־ איזה חוגגים אתם אלה בימים דווקא אם
 אורחים הזמנתם סתם או יום־נישואין או הולדת

 רושם, עליהם לעשות חשק לכם שיש חשובים
 קערה בתוך הקר הפונץ׳ את תגישו שלא למה

ומרוקן? גדול מאבטיח עשויה
כלי? באותו סלט־פירות להגיש לא ולמה
 חמש של עבודה היא האבטיח הרקת אגב,

 הילדים גם יכולים שלה ההתחלה ואת קות,
 לד־ מגיעים שהם לפני אותם תפסיקו עשות.1

 כדי זהירות ביתר לחתוך צריך שם כי !נות,
 יפה. טיהיה

בהצלחה.

 נא אלקטרונית. מזכירה כאן ״הלו, .414753
לבי טלפן נא דחופים במיקרים הודעתך. השאר

 שלוש קודם טילפנתי. ."113 מיספר עבור פר
 הקווים כל טלפונים. שרות ״כאן של דקות

 אנושי: קול אחר־כך לתורך." המתן נא תפוסים.
בן־אדם? או תקליט זה אומרת. אני הלו, הלו?

. מה?
 תקליטים. עם לרבר רגילה אני לי. תסלחי

מיספרו? מה —מו עם אותי לקשר אפשר
113!

תודה! הודעתך. את אעביר מייד
 ואמר אחד אדון אליי טילפן דקות חמש תוך

 הזה. הבן־אדם את מכירה לא אני .113 שמיספרו
 אחר טלפון עוד וסגרנו. טעות סליחה, אמרנו
 ?ו משאירה אני .113ל־ המתחזה של לביתו
 את יודע שלא ואידיוט אימבציל שהוא הודעה

 טלפון עוד לי נשאר הכל בסך עצמו. של המיספר
 מודיעין שוב .11.15 רק הבעיה, מה לעשות. אחד

 היד של אצבעות שתי והחזקת אחת ביד חיוג .14
הצלחתי! הצליח! מזל. שיהיה כדי השניה
לך? לעזור אפשר ,14 מודיעין כאן
של מיסספר את בבקשה לי תן

תורה.
 פעמים שלוש לעצמי צועקת אני הי, כיפק
 של ביתם ״כאן .656863 השפורפרת. את ומרימה

 השאר נא בבית. נמצאים איננו כרגע —ו —
 השעה כל־כך. מתעצבנת אני למה הודעתך...״

כלום. עשיתי לא הבוקר וכל 12.45 רק

1בב\ך\וד \!גג\ד ובסך
 השם לי נראה הבלתי־מוגבלות, ההפתעות ארץ

הזה. למקום הכי־מתאים

 י בשידור אומר בישראל ושר בישראל רב הנה,
 שאנחנו מפני נגרם האוטובוס שאסון טלוויזיה

להבימה. והולכים שבת שומרים לא

 למרות, כזה, דבר על לשתוק אסור כאילו
 1 על מגיב לא אתה אם כאילו הגיבו. כבר שכולם
 י ראוי לא אתה והרשע הזדון הטימטום, דיברי

 ] חשוב ולא בן־אדם, אתה אם אבל בדאדם. לתואר
 ,לא אתה להגיב. יכול לא פשוט אתה סוג, מאיזה
 י משפיע בכלל מה כזה. דבר על מגיבים איך יודע

פרץ? של מהסוג אנשים על

 1 להתבייש. זה מאז, עושה שאני היחידי הדבר
 !עצמי, בשביל מתביישת בשבילו. מתביישת לא

 י הזמן כל פרץ. הרב של מהסוג כוהני־דת לי שיש
מתביישת.

רחכמים
 מהחברים כמה עם ברוגז שאני שבוע כבר

 לא שבכלל סרט בגלל והכל ש^י, הכי־טובים
ראיתי.

 הבכורה הקרנת נערכה בצהריים השישי ביום
 נפגשו מאוחר יותר שעות וכמה חסמבה, של

 עורכת־ אחד, בימאי־קולנוע חברים. כמה אצלי
 אנשים ושני אחד מבקר־קולנוע אחת, סרטים

 סרט איזה היה השיחה נושא סתם. אינטליגנטיים
 איזה גרועה, שלו העריכה כמה חסמבה. זה נורא

 כמה לו, עשו בלתי־מתאים (ליהוק) קסטינג
 כמעט הציגו נורא מישחק ואיזה בינוני הבימוי
 לא פה־אחד. מוחלטת קטילה בקיצור, כולם.

 הסרט. את ראיתי לא כי בהילולה, השתתפתי
 שלהם, והחבר שלי הילדים שני הגיעו אחר־כך

 מה אותם שאלנו יום. באותו הסרט את שראו
 נהנו נורא והם נהדר שהיה אמרו ושלושתם דעתם

שוב. הסרט את שיראו להם לסדר אפשר ואם
 המלומדים חבריי אבל דומיה, רגע היה

 ] של מדעתם מוחלטת ובהתעלמות עליו התגברו
 נכון) מבינה אני אם להם, מיועד הילדים(שהסרט

רע. הסרט כמה לשני אחד להסביר המשיכו
 שהם להם והודעתי לאירוע אני נכנסתי כאן

 ואכולי־קולטורה. חסרי״אחריות דבילים, כולם
 שהעריכה ונניח בסדר. היה לא שהקסטינג ונניח

 עורכי־הסרטים 32 מלבד בזה מרגיש מי איומה.
 ממנו ולצאת סרט לראות רוצים ילדים בישראל?
 להם. עשה הזה שהסרט מה בדיוק וזה מבסוטים,

 של תפקיד האלה החכמולוגים לכל נתן בכלל מי
 הוא ראה שהוא שהסרט חושב 10 בן ילד אלוהים?

 של ובחיוך מולו עומד מבוגר ואיש נהדר
 לא והסרט טועה שהוא לו מסביר התנשאות

 צריך הוא גם שכל, יש לילד אם ובכלל נהדר,
זכות? באיזו מחורבן. שהסרט להגיד
 וכולם, התנצחויות והיו שלי בבית צעקות היו
 הם בסוף בקלות. ויתרתי לא ואני נגדי היו כמובן,
 ״צריך שלהם. הכי־מפוצץ הארגומנט את שלפו
 יאהבו הם הזמן שבבוא כדי הילדים את לחנך

 סרטים איזה אותי מעניין בעלי־איכות." סרטים
 את לראות רצים הק שהיום בילדותם ראו הם

 תותי־בר ואת 30ה״ בפעם במריאנבד אשתקד
?19ה־ בפעם

לוזסכי־ לילדים: לעושי־סרטים עצה לי יש
 והמשכילים שהגדולים ילדים. רק תזמינו בה

 יהיו הצדדים שני ואז פדרונה, לפדרה ילכו
מבסוטים.

 טרגיות בנסיבות שאיבדה 12 בת נחמדה ילדה
 מבקשת שלה, האהוב הקוקר־ספנייל כלב את

זכר. ממין חדש, קוקר־ספנייל כלב לאמץ
ותרבותי. הם ובית ואוהב חם יחס מבטיחה היא

 לטלפון לפנות נא רציניות, בהצעות רק
.03־419588

תודה
מיוחדת

 !ולאריה יריב לאבנר מוזס, פולה לגברת
 1 קופסת במתנה לי נתן מהם אחד שכל נוישטיין,
י ונטולי האומללים חיי את הציל ובכך סיגריות,

מוזס מצילה
 חיי בהצלת דובק. שביתת בזמן הניקוטין
 המשך את האלה היקרים האנשים איפשרו
זה. מדור של הופעתו

בן־יהודה
 המדור נדחה בי תלויות שאינן סיבות בגלל .

הסליחה! השפה של המניאקים עם הבא. לשבוע

שמי דגיאלד,


