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מדוע? ביצים. אהב שלא ילד היה רחוקה, רחוקה בארץ רבות, שנים פני
 כך כל לא ביצה עם להיפגש פעם לו שארע מפני אולי ככה. מדוע■ אה, ^

 מקרהו שקרה מפני ואולי ביצה. לזכר סמרמורת בו עוברת היתד, ומאז .מדיה,
 עם מקום, מכל נעימות. לא אסוציאציות בו ונעורו חיה, ביצה של בחלבון לחזות
נפנה. לא הביצים חובבי

 שחרית. לפת ביצה, לפניו שמה אמו היתד, בוקר ובכל
 מותר אולי אנא, יקרה, אמא ״אמא, ואמר: הקטן, לבו את הילד אימץ אחד יום

ביצים?- לאכול לא לי
 בנימוס. דיבר אמו אל ואפילו מנומס, היה כי ״אנ־לא־רצה*, אמר לא הילד

הביצה, את תאכל אכול בני, אתה, מתחיל? אתה כבר אהה! אמו: לו אמרה
 ביצה.- לאכול צריך אתה מאד. מזינה היא ני

 אני אין ביצה על להביט גם אני היקרה, אמי אמא, .אבל, הטנומם: הילד אמר
 מה אפילו שחרית, לפת אחר משהו לאכול רשאי אני האין אמא, אנא, יבול.

 ביצה.״ לא אבל בשבתות? ישראל חיילי את שמאכילים
 אמנם המיטב. מן לך לחת משתדלת אני בני. טובה, כפוי תהיד. ״אל אמו: אמרה

 של הפקחים סבבתי בביתנו-מגוון התפריט אין כי גם אני ויודעת אנו.עשירי* אין
 שיש המעט מן המרובה את להפיק אני מתאמצת .כי במרומים שהדי אבל העיריה.

 הביצה!- את אכול — ואתה לגו.
•— אמא ״אנא, הילד: אמר

 טורחי רב עסוקה. אשה אמך שמע־נא,;ילד. בימיכם? ״הנשמעהבזאת האם: אמרה
ל שאצטרך בלי גם ה  כשתגדל פעוט. ענין בל על אידיאולוגיים ויכוחים אתך מ

 פד., האינדיווידואלי. כטעמך מאכלים לך ולהזמין ;עליה לצוות תוכל אשד. דתשא
 בנת?״ לפניך. יושם אשר י■ את תאכל אכול זה, בבית

בלקר. בכל ביצה הילד אכל
*  בעל היה כי בוקר, בכל משכים ויהי עצמו. וברשות מבוגר, היה אחד רם

 והנר. וכה, כה בשיטה עושה והיה בשיטה, יומו את ומתחיל היד. משכים נפש.
 בחפזון. אותה ובולע ביצה שולק היד, יבכו להיחפז, עליו היה פתאום
בוקר. בכל
 להיחפז עליו היה לא שוב נפש. בעל נחשב כי אך אחרת, משרה לו מצא ואז

 בוקר בכל יוצא והיד, בשיטה, יומו את מתחיל היה ובכן בבוקר. בבוקר לעבודתו
 שמנה, אשד, היתד, ושם הרחובות, לצומת שמעבר ונקיה ,1קטנ למסעדה והולך
 נשים להם היו לא אשר עובדים לאנשים ארוחות ומגישה מבשלת וטובת־לב ישרה

את:ארוחותיה* 4לה לבשל אמות ודא
 אותו: ושאלה המנומס, הצעיר אל פניה דטובת־הלב הישרה השמנה, האשד, האירה
 חביתה?- או ביציה? ואולי קשה? או רכה ״הביצה

 לא אם ״גברתי, רב: בנימוס ואמר, בו, שעברה הסמרמורת מן הצעיר התנער
 הביצים.- מחובבי אני אין ביצה. לא לך, אכפת

 בך אני רואה צעיר. אדון ״שמע־נא, וטובת־הלב: הישרה השמנה, האשה׳ אמרה
 :?ני מספלת כי עלי אומרים ואני ונבונה. אוהבת אם ברכי על כהלכה, גודלת כי

 מה יודעת ואני אמך. מקום ממלאת בי לראות יכול אתה גם אם. כמו בלקוחותי
 העדינה. בכרסו ר,גונה שחרית פת בלי יומך לעמל לצאת ארשה;•לך׳ ולא לך. טוב

 הכיצד,?* את לך א^ין איך בקיצור: יכעת
בוקר. בכל שחרית, לפת ביצה הצעיר אכל ובכן

! אשה. הצעיר נשא אחד יום

 לאשתו הצעיר הבעל אמר לדירת* ונכנסו הדבש, מירח הזוג חזר אשר
 משהו?- ממך לבקש לי מותר אותך. אוהב אני ״בובה, הצעירה: י

 חביבי?- חפץ, אתה מה נעורי. אלוף ״ודאי, הצעירה: האשד, אמרה
 האם ב־צים. מחבב כך כל לא אני — אני ככה. זה ״בובה, הצעיר: הבעל אמר
 מחר?- שחרית לסת ביצה לי תכיני לא אם מאד לך אכפת

 ואמרה: במצחה, קמטים העלתה הצעיר, בבעלה עיניה את הצעירה האשד. נתנה
 והרשתה אותך, לפנק נוהגת היתה אמך כי להבין מתחילה אני חביבי. הנה, ״הבט

 ואין רוצה, אני ואין יבולה, אני אין מלצרית. היתד, כאילו •ארוחות אצלה להזמין לך
 אתר. הזמנות. לפי המשפחה מבני אחד לכל מיוחדות ארוחות לבשל מתכוננת אני

 אמך.- אינני אני לך. מגישה שאני מה תאכל
הזה. היום עד בוקר, בבל ביצה אוכל והאיש

חערות־שזל״ס
ק לספק מוכנה איננה עדיין ארצות־הברית ל .לישראל ד . .

 שיוסיפו תוכניות להגיש מוכנה היא זאת לעומת •••■אד
.על גאיזור. המדורה שמן

★ ★ ★
.לשבוע עבודה שעות 2,5 להוסיף ייתבעו המדינה פקידי . .
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ה הגכדת תהיה• ...התוצאה ד ו מ ע ה ־ ן ו י ר  של פ

★ * * ה. ת ה * י ל, ל ח מ
, מאוכסנים המשפט בתי כי השבוע, התלונן בתי־המשפט מנהל ת ו ו ר ו א ב  

.ארמונות לעצמו בונה שהאוצר בעוד . ,
9

 רק כי האוצר, של מהשקפתו תוצאה כנראה ...זוהי
ר ק לעסוק מסוגל חמו צד ככסף. ולא כ
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האבטיח
מספר: עופר
 יום עונה. לאבטיחים ..יש כידוע, בקיץ,

 להתייחד סמוך של החברה הלכו אחד
 ומצאו שקרה .זה קרה בחיק־הטבע,

 לכם! אומר אני מיקשה, זה מד, מיקשה.
 עשו הוועד־הפועל. בית — אבטיח בל

 ומי האבטיח, לפסגת מטפסים התחרות:
 את לאכול לו מתמזל — ראשון שמגיע

 מגיעים טיפסו, טיפסו האבטיח. של הלב
 סמוך של האולר •נפל פתאום למעלה,

 נעמד התגלגל, התגלגל למטה. והתגלגל
 בחריץ בדיוק עקרוט! וזאלד, בסיבוב,

 ישבו עשו? מד. לאדמה. האבטיח בין
 בלהישען האבטיח של הפסגה על -כולם

אפשר זמן במד, נשענו, נשענו הצידה.

 חיכה למטה, בחזרה סמוך ירד להישען?
 — אחד פרוצנם האבטיח זז שיישענו,

.אמן . .  אמן — פרוצנט עוד זז !
.ואמן . .  בער האצכע את סמור הכניס !

 — מקל חתיכת שם מתחלק. — החריץ
 את מהכיס הוציא עשה? מה מתחלק.
 כל על ברזרבה, לו שהיה השני האולר

 או? החוצה אתו דגדג תבוא. שלא צרה
 עם יש עכשיו וואללה! הראשון. האולר

האבטיח. של הלב את לחתוך מד,
גדנ-!ו במחנה

להרגו השכם
 את העבידו למסע, כשיצאו פעם,
^ בליל* המחלקה על לשמור חיימקה  ב

 לחיימט בדמה היד, לערך, שלוש, שעד.
 צרור. דסק השיחים. בין יזז שמשהו

'/'הת וד״תחיל-ו עצומה בבהלה קמו כולם
 הבוקר, כשהאיר היקפית. להמר. ארגן
כלום. היה שלא ראו

 אותו: ושאלו חיימקה אל כולם הלכו
 על לידות פתאום התחלת מד, ״דחילאק,

השיחים?״
ש רציתם? מה ״אלא חיימקה: השיב

עלי?- יירו שד,שיחים עד אחכה

ת ו נ ו ו ט ו ס ל ד ת ו ק ד ו צ
היחידה. מפחד לסגן ניגש הוא

תל־אביב מרדון, דורית
(חרות)

לפחדן־ הפיקוד את להעביר נדי
משנה.

(העולם הקדשה. קתרינה מנזר

חיפה שור, אליהו
הזה)

סבנות קדשה תהיה ״לא : שנאמר
ישראל!״

הקיימו* לעבודות להתרגז צריכים

נתניה שיסמן, משה
(הבוקר)

ללב. הכל תיקזז •אל להיפך,

(ידיעות ביותר הקשים סיני קרנות

רמתינז פרלמן, דויד
אחרונות)

היסוד? קרן או הקיימת ת ק ה

י ק בשת סלי
עורגז רנזזכדח

ל סנזר־קתרינה, של האורמים בספר
 ר. מצא סיני, בזזצי־האי הר־משה רגלי

 בתוך המבקרים מאחרוני אחד שבוע
 הבאה: הכתובת את האורחים ספר

במדבר, פייס בפיר, ״פייס
העיקר. הכסף בקתרינה גם

חופשים.- צנחנים קבוצת החתום: על
פגליט־יגןה בלי

 כי אחד יום שהחלים בסנהל, מעשה
לא אבל בכנסת. לבקר צריך בית־הספר

והח דעתו את שינה בעיתון, קריאה חר
בבית־הספר לבקר צריכה שהכנסת ליט

לפדגגג\ז פרובחז
בירוש ״אדיסון״ 'לקולנוע נכנם עוזי

 אלף 20״ לסרם הפירסומת את וראה לים
לגדם.* מתחת מיל

למה מבין אני עכשיו ״אה, אמר:

נ1?<ך ו
בתנייך נן1\זי פרה׳

 פחות לא 1סצםיי כדורגל שחקן היה היהודי שמרדכי ידוע מאין זוכר ילד כל
 וו ברוח בשפר.- עומד ״ומרדכי אסתר במגילת כתוב הרי סוף סוף — מחודורוב

• הבאות: לשאלות התשובות את גם למצוא יש
 בימינו? הגון חלבן מכל ההיפך בדיוק התנהגה תנ״כית גיבורה איזו ן!)

 היסטוריה עשתה אתון איזו לאיבוד, כשהלכו היסטוריה עשו אתונות אילו )2(
מותו? לאתר גדול בקרב השתתף חמור ואיזה בכלל, הלכה כשלא

בימינו. גנאי לכינויי הפכו הפרטיים ששמותיהם תנ-כיים אישים חמישה מנה )3<
מים? מוקפת אשפה ערימת שמה, לפי היתד״ תנ״כית דמות איזו )4(
לילדיו? סבא וגם אבא גם היה מי )5(
אח? וגם אב גם שמו, לפי היה, מי )6(
שלו? אבא של אביו שמו, לפי היה, מי )7(
______המכרסמים. תלמשפח שמם, לפי השייכים, תנ״כיים גיבורים שני מנה )8(

| מגו קיבוץ צור, דן 1

(9)
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