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 לחקור המשטרה הוזעקה תל׳אביב״ ך•
 מכונית מתוך שקי־דואר של היעלמם את ■4

 את גילתה דואר־החבילות, ממחסן שיצאה
דואר־החבילות. במחסן מונחים השקים

★ ★ ★
גדיא חד

, ג ג נ  שדו־ על בחרדה בדואים הביסו ^
 השרב מחמת באש עולים שהחלו תיהם י4

 גשם יורד החל כאשר לרווחה נשמו הקשה,
 מרוצים להיות חדלו הדליקה, את שכיבה

 על- לשדות שנגרמו הנזקים את בראותם
הזועפים. הגשמים ידי

★ ★ ★

ידידותית עצה
~־זן<־רר״ת->ח1זר1י*^רי

 את המשק עלון פירסם תל־רעים, ף*
ה צינורות לגניבות הנמרצת תגובתו •ייי

 מסתננים ידי על המשק של אלומיניום
 ״טס־ וסירים: מחבתות מהם העושים מעזה,

למטבח!״ ישר להיכנס יכלו — שכמותם שים

★ ★ ★
תזכורת

, ק א נ ט נ ו ר פ  התכוננה ארצות־הברית, ף
 באשר מחאות, של למבול המים חברת יי4

 לביצוע אזהרה, ללא המים זרם את ניתקה
 לקוח אף כאשר הופתעה דחופים, תיקונים

 אחד תושב הופיע זה ובמקום התלונן לא
רבים. חודשים במשך שהצטבר חוב לסלק

★ ★ ★
הגפרור אשרי

ת, ך* ו ר ד  כחשוד ללוש שלמה נעצר ש
 שדות בקירבת קוצים שדה בהצתת *יי

 לזרוק לי אמר ״מישהו הצטדק: המושב,
יפה.״ בוער שזה כמה ולראות גפרור

★ ★ ★

ומסמכים עובדות
ע, ך> כ ש ־ ד א  לקצין לוי יוסף פנה ב

מ שבנו מאחר תמיכה בבקשת העיר, —1
 חינו כי אישור מכיסו שלף בצבא, שרת

 נוכח כאשר במבוכה הסתלק כרוני, מובטל
 היה לא מכיסו שהוציא המיסמך כי לדעת

 קבוע עובד הינו כי המוכיח כרטיס אלא
בעיר. המפעלים באחד

★ ★ ★

ושב עובר
 משטרת החליטה גרמניה, חאנוכר, ף*
עבי על לדו״חים נוסף לחלק, התנועה *■י
 טובה, נהיגה של ציונים גם תנועה, רות

 ציונים עשרה שיצבור נהג כל כי הסבירה
קלה. עבירה על אחד דו״ח לבטל יוכל כאלה

★ ★ ★

וגנבים שוטרים
83>8ואא*ןוןריוו*ז<8יווו0יוזו3^

 לוי יעקוב השוטר התלונן ירושלים, ך*
 לבירה מהר־טוב באוטובוס בנסעו כי *•י

 200 בסך המחאות־כסף מכיסו כייס הוציא
שלו. תעודת־השוטר ואת תעודת־נשואין ל״י,

★ ★ ★
גזוז גוזו

 ש־ השבת במסיבת הל״ה, נתיב ך*
ה לחדר הוזמן הגז, לסיום הוקדשה ■4

ב נגזז כאורח־כבוד, זקן־הערר האייל אוכל
מיוחד. טכס

★ ★ ★
פזורים מקרב

 שהתחוללה קטטת־דמים לאחר היפה, ך*
 קלפים, במשחק הונאה של רקע על ■4

 ו־ כהן יעקב זבי־הדם המתקוטטים הובאו
 בני- הם כי גילו למשטרה, כהן ויקטור

מטריפוליטניה. שמוצאם דודים

★ ★ ★

גזר־דץ
 את להביע המשק חברי ביקשו גבת, ף•
ה על זירה תיאטרון לשחקני הערכתם ■4

 כשי להם הגישו ראש־גזר, פרנסואח צגת
גזר. מקלחי קלוע זר

הו! מעין הגנה דוושה ילדים? ווצה אשה

ף ש כ מ מ ה
 אושרי משפחת על העיק אחד בר *■י

 רחל נישאה שנים שלוש מזה לכל. מעל 1
 נולדו לא רצונם כל ולמרות דויד, לבעלה
 פנים, ונפולת צנומה אשה רחל, ילדים•
 בעלה לרופאים; פנתה הרף, בלי בכתה

 רדעה דויד אחיה בא אשר עד לגרשה. רצה
 איש מצא כי לה סיפר במגדיאל, לביתה

מעקרותה. שירפאה
 אותנו,״ ישמע לא אחד שאף הסתכל ״הוא
 חכם איש לי יש לי: ״ואמר רחל, סיפרה

 לו. עוזרים והמלאכים בספרים הרבה לומד
אותך.״ ירפא הוא

המס האיש את לבקר רחל סירבה תחילה
 הכריעה. בטן בפרי לזכות התקווה אך תורי.

 מגדיאל. במעברת אחי, של לאהל ״באתי
והס המיטה על ישב הוא שם• היה האיש

דיבר.״ לא עלי. תכל
 עם רחל של הראשונה פגישתה זו היתד,

 הוציא אלי, התקרב קם, ״הוא יחיא. חסן
 אמר במים, אותו שם שלו, מהכיס נייר

 הכל, — מהצלחת לשתות לי ונתן משהו
 שזה למה, שתיתי ואני ביחד. והמים הנייר

 לי אמר ללכת, כבר כשרציתי רפואה.
 ולהביא תרנגול, לא גדולה, תרנגולת לקנות
מחר. אותה

תר לקנות מיהרה העקרה הבית עקרת
 וחזרה אותה שחטה לירות, 12ב־ נגולת

 כבר ״הוא במעברה. אחיה לאוהל למחרת
 עשה תרנגולת, אתה לקח באוהל. לי חיכה
 — ובאמת באוויר, סיבובים כמה ככה,

ש רציתי לא מיהרתי; אני תרנגולת. אין
 לא עליו כתב נייר, הוציא הוא ידע. בעלי

 פעם ועוד לקרוא. יודעת לא מה. יודעת
לשתות.״ לי נתן

 המחיר זהו לירות. חמש התענוג: מחיר
 מיכאל גבריאל, המלאכים על־ידי שנקבע
 ״לא שילמה. רחל ובעצמם. בכבודם ועמיאל
 רציתי לא ״אני בתמהון. שאלה לתת?״

המלאכים.״ עם להתחיל
★ ★ ★

מסריחה ביצה
-  — בצידו המלאכים ושכר — טיפול ך

 נוסעת אני אחד ״יום ימים. רמה נמשך י י
 מדבר לא המיטה. על יושב האיש למעברה.

 בעיניים לי מסתכל קם, הוא פתאום כלום.
להס מתחיל שלי הראש איך מרגישה ואני

 אלי ניגש לצאת. לכולם אומר הוא תובב.
 הקשה הטיפול מתחיל עכשיו לי: ואומר
 צריכה את עכשיו. אותך ארפא אני שלך.

האמת. את לי להגיד רק

 לי מסתכל הוא לא? למה מסכימה. ״אני
 מרחוק כמו מגיע שלו והקול בעיניים

פצעים? לך יש שלי: לאוזניים
 חזק לי מסתכל הוא לו. אמרתי לי, אין

 הקול ושוב לי. מסתובב הראש בעיניים.
 שלי המלאכים משקרת? את למה מרחוק:
מרו המלאכים עכשיו לך. שיש לי אומרים

 לך יש כסף. ורוצים ששיקרת בגלל גזים
לחזה! מתחת — פצע

נכון. היה ״וזה
 ואני השמלה את להוריד לי אומר הוא

 הוא רופא. כמו מתביישת. לא מורידה.
 עט, או עפרון יודעת לא ביד, משהו לקח
 וכתב. חזק, שלי החזה על היד את שם
 כשגמר, לקרוא. יודעת לא מה. יודעת לא

 הסתובב שלי הראש בעיניים. לי הסתכל
 היה לא העיניים את כשפתחתי ונפלתי.

באוהל.״
 נותרה הקדמה. רק היה הזה הטיפול כל

 המלאכים שמלאכת לפני אחת, פגישה עוד
 על ישב הפעם ״גם רחל: המשיכה תסתיים.

 ביצה מאחי ביקש הוא באוהל. המיטה
 ואמר הביצה את לקח הוא לצאת. לו ואמר

ה על־יד לשמלה, מתחת אותה לשים לי
 והוא זמן קצת הביצה את החזקתי בטן.

 הביצה את לו שמתי בחזרה. אותה ביקש
 ובמכה משהו אמר עליה, הסתכל הוא ביד.
 מסריח, פוי! — בפנים אותה. שבר אחת

 אמר והוא כסף לו נתתי בשר. חתיכות עם
בריאה.״ את הטיפול. את גמרת עכשיו לי״

 נעולה. עדיין היתד, הילודה אל הדרך אך
 תחת לעבור הבעל היה חייב האשד, אחרי
 ״כשיהיה חסן. של השרת מלאכי כנפי
המכשף. לה הורה לי,״ תגידי לטיפול, מוכן

★ ★
ברשת נלכד הבעל

ש ושחום, כחוש גבר אושרי, ויד ן■*
 גם מצוייד היה בבנין, מעבודה התפרנס !

 ״אני חוכמות. הבין לא הוא בריא. בראש
לאש הודיע שלך!״ למכשף ללכת רוצה לא
 רקמה התיאשה, לא רחל אך בתוקף. תו
בסבלנות. הקסמים רשת את

לנר טומבאק לקנות דויד יצא אחד יום
 באוהלו ביקר בדרכו בפתח־תקוזה. גילה

נד לביתו חזר כאשר רחל. של אחיה של
 לבית: משונה משהו שקרה לו היה מה

 פסח. בערב כמו ומסודר נקי היה הוא
לו. וחיכתה המשפחה כל ישבה בפנים
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ת ו ד ב ו ם. ע י ר פ ס מ  אחת היא אף גזל, לבינת יחיא מל־ידי שניתן כתב־קודש זהו ו
 תעודת־חסינות לשמש היה צריך זה נתב־קודש המכשף. של התמימים מקרבנותיו

ערביות. ספרות מלאות התחתונות השורות שתי ומחלות. עין־הרע נגד ותרופה


