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לתיקרה. וירק קפץ אז

ו י מ ב״העולם וותיק מדור מחדשת אני כזאת ■ו■ 11 ד
#י לפינה חומר לספק מוזמן קורא כל הזח״. י■ ** *-י

 המעשיות ספר. כפרס בעליו את יזכה שיפורסם קטע וכל זאת,
 הזוכים ראשון זאת. אגלה שלא כתנאי - גנוכות להיות יכולות
 את לי ששלח מנתניה, ארנון דוד הוא לכד, שהתכוון מכלי כפרס,

:הכא הסיפור
ב עוצר השנייה העלייה מוותיקי אחד

מוכרים. לו נראים שפניו אדם רחוב
 ידידי ״שלום קורא, הוא שלום!״ !״הו
 מה ! התראינו שלא שנים זה ! הוותיק
?״ ציפורה שלום ומה ? שלומן

 אינני ״אבל השני, עונה לי,״ ״סלח
ב אם נפגשנו, מתי כלל. אותן זוכר
?״ כלל

 בזכרונם ישמרו אנשים ששני טעם אין — שגיאותיו כל את לשכוח צרין ניכוי אדם
הדבר אותו את

להצלחה. להגיע מבלי גס אותו לקבל שאפשר היא, האולקוס של הטראגדיה

 הראשון. נעלב ?״ אומרת זאת ״מה
 יחד העמק. כביש את סללנו יחד ״הלא

וקדחנו.״ רעבנו
זו אינני ״עדיין השני, עונה ״מצטער,״

כר.״
 הראשון. מתלהב !״ להיות יכול ״לא

 יחד ישנו ואפילו הורה, רקדנו יחד ״הרי
באוהל.״
?״ הצגה באיזו ״אבל השני. עונה ״אה,״

 את לדחוף שיוכלו סבורים עסקנים מדי יותר
על לעצמם שיטפחו כך על־ידי קדימה עצמם
.הכתף . מ עסוק אדס אין לעולם .
עסוק כמה עד כך, על לדכר כדי
.הוא .  נאים מה העובדה עם בהתחשב .

 יותר ידברו שאנשים היה מוטב אולי מעשיהם, מכוערים ומה אנשים של דיבוריהם
. ויעשו .  הוא היותר לכל אחר. של לדעתו מסכים אינו איש פחות.

.אותה משמיע כשאחר עצמו לדעת מסכים .  קיתון שופך שאתה לפני .
 חסרונות — עשרה עד ומנה התאפק אחר, מישהו של חסרונותיו על רותחין של

. . .  יותר שאלותיו, לפי לשפוט אפשר נואם של טיכו על משלך
.תשוכותיו לפי מאשר .  הקטנים הפרטים את לשמור זכרוננו מסוגל מדוע .

 סיפרנו פעמים כמה לנו להזכיר מסוגל אינו פנים בשום אולם לנו, שאירעו ביותר
. ? אחר למישהי עליהם .  שמדכרים מכך גרוע כעולם אחד דכר רק יש .
. עליך מדכרים שאיו והוא, — עליך .  לומר מה לו אין שכאשר האיש, יבורך .

.לכך מילולית הוכחה השומעים לקהל לתת לנחוץ מיצא הוא אין . דכר אין .
 שעה השומעים קהל של מוחלטת הסכמה מאשר יותר מרגיז

.המוגכלת ויכולתך לשונך דלות על משהו ממלמל שאתה . להפיק .
 את להוציא הוא הקושי עיקר : זיתים צנצנת לפתוח כמו ממש זה כפיים, מחיאות

.השאר כל ממילא מתדרדרים ואחריו הראשון, .  כקכוק מעמידים לחינם לא .
 את פתח הוא שלו... העיקרי חומר-הגלם זהו נואם: כל לפני מים

״משהו לומד ברצוני בדברי, אתחיל ״בטרם :באמרו האסיפה !

 מזוז. גרוע ״עוד ; האשת החודש.״ בסוף נשאר כסף מדי ״פחות :לאשתו הכעל
הכסף'.״ בסוף נשאר חודש מדי יותר
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 דג כעיני וויליאמם אסתר של רגליה הפעם היא הימני הציור כותרת
 והמוצלחת הולמת, כותרת לשלוח מוזמן אתה — השמאלי לציור השהיה. ככריכת

 נוספים פרסים שלושה יחולקו כן ספרים. שלושה של בפי־ם בעליה את תזכה ביותר
אחרות. מצטיינות לכותרות אחד ספר של

! שנים א! חדו
ל אשה נוטות אינן נשים אם

 - חיכה רעותה
ם י ר כ ג הפיכה. הם ה

 :לחמניות כמו הן נשים
. כשהן נחטפות הן ת ו י ר ט

 קטן כה אינו הניטים כוח
תן. ש ול כה- משתריינות כשהן

 : הרוב על המיעוט לשלטון דוגמה
טוב. בבית יחיד ילד

 ללא מילווה יעניק.לי כאנק כל
- טורח

 כל כו אין כי אוכיח אם רק אך
צורך.

 חותר אשר איש הוא טפשו
ת את מ א  : מהר לחשוף ה
 המתדיינים משני מי

ר פרקליט שכר ש כ ו . מ ר ת ו י

ר סכנה ס ו מ  הנשים, מהוות ל
 לפריחת כלי-תחליר עידוד אך

. ם י ס ו מ י נ

 להשתנות יכול אינו העבר כי שסבור מי
עוד כתב שלא סימן —

ת. ו נ ו ר כ ז ־ ר פ ם

 עצמן את שתציו מוטב — לילדין כדוגמה עצמן את להביא מוכרח אתה אם
כמופת. ולא כאזהרה

ת שיא שדמו ה
טויש זאת .. ר. האידיאלית האשה

 השאר אבל לזכותה, לומר מה הרבה
פחות. לא מעניין

ה הוא האידיאלי הכלכלי המצכ
 1935 מחירי ,1955 משכורות של צירוף
.1915 ומסי

- לנסיון־חיים האידיאלי התחליף
.16 בן להיות הוא

 הפשרה היא האידיאלית השמלה
 להתכסות הנשים של הגלוי רצונן בין

 אחר: נוסח להתגלות. המכוסה רצונן לבין
שדי כגדר־תיל כמוה האידיאלית השמלה

 בלתי־רצוייה, חדירה מפני להגן כדי בו
הנוף. מן הרבה מסתיר הוא אין אולם

 ב־ המטפל זה הוא האידיאלי הכעל
 חדשה. במכונית כמו אשתו

שכא זה הוא האידיאלי הג׳נטלמן
ו לחדריהאמבטית בטעות נכנס הוא שר

 ״אלף : לומר ממהר הוא — אשה בו מוצא
״אדוני סליחות !
 ראשה את לסובב האידיאלית הדרך

 לה שיש לה לומר היא — אשה של
נהדר. פרופיל

 לחצי דומה האידיאלית ההרצאה
ל כדי ארוכה די היא : צעירה של אית

 להיות כדי קצרה אן הענין, את כסות
מושכת.

 מאורע — וחלילה חס — או בזכרוננו, לעד אוחו שנשמור מאורע או חוא טייל
אותו נשכח לא שלעולם

ס כו טו חהסוד. בנייוז נוסע חוא גאטר פנויים גו חמקונזות שתג גלי־תזזגורח יזוא או




