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ראש־השנה? :

 להשתח־ עומדת היא ובאדיבות. קט,
 מש־ מידה באיזו מספר. חודשים יך

 ״קודם במשק? מעמדה על קצינותה
 מיני כל כבר לי מציעים כעת בכרם,

בר לא, בשובבות. אומרת היא
 בהד- נסיוך רכשה שהיא משום זה

 נסיון אדמיניסטרטיבי, נסמן אנש־ם,
 להדריך לה מציעים הם באנשים. 1.

 להסכים. מתכוונת היא
מקורזל, שיער אילנה. משנה

 עב־ שדה־נחום. בת טיפוסיים. גבריים
ai .שירות. שנת עוד לפניה יש בדיר 

 יכול לא הילדות של שגורלן רושם
 כאלה. ילדות של בידיהן נורא, כל־כך

r נו־ טוראיות־ראשונות. סמלות, עוד 
 וחייכניות. תמירות חמודות, כולן שוט.
 אם לראות הצלחתי לא בצהריים. היה

 את לקבל לא, או בשלשות הלכו ית
 במות־עפר ליד יושבות אותן מצאתי .

ב ישיבה. תעלת נחפרה שסביבן ז,

 ״יערב הכתובת: אבנים בחלוקי מסודרת היתד, השולחן לע
 עם קופסת־שימורים נכון: מה? נחשו — ובאמצעיתה ושם״,

 ילדות. תמיד נשארות ילדות מלבבים. פרחי־שדה י
 פילה עגבניה, תפוחי־אדמה, המפורסמים: במסטינגים אכלו :ן

עועית.
 בלונדית, אחת, חיילת לכם. אומרת. אני מכתן, קשר היה יה

 ״שמעי, לחברתה: אכילה, כדי תוך אומרת, ועגלגלה, משת
 אומרת ״ד,ממ...״ סוס!״ לאכול יבולה שאני רעבה כך כל
 לא הן סוס מלא. בפה לדבר יפה שלא נזכרה בטח ניה.

 כן. האלה, הדברים כל את אבל לו,
 מצויין, במצב־רוח היו הנערות קיומו. את להצדיק התחיל ;צלם
 צעקו כאשר התכתנו, חושבים, אתם למה, והתלוצצו. ™ו

 אחרת. צעקה שתיים!״ ״לא. עגבניה!״ לו תנו ״בנות, ימתו:
לדעת. מת הוא התכתנו? הן ה

★ ★ ★
מנגאנו סילכנה במו

 לומר, מצטערת אני שם, היתד. הקצינות. של לאוהל לבנו »
 רותי רותי. שראיתי. ביותר והמשעשעת היפה הרס״רית |

את לעורר היכולה גיזרה משגעות, ירוקות עיניים עם ורחורת
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רחוק. כחלום נראה (ימין), עתה זח רק שחלף העבר החיילות. משאר נבדלת זיוה אין (שמאל), הטירוניות במחנה טתה, הטכניון. בקריית

 מדברת ולשון בדיילות, הטובה של קנאתה
בצרורות.

ה!  והבאתי הלילה אתכן הערתי איך ״...י
 יודעת לא אני שמעו, דה־לוקס? ארטיק לכן
״חול מלאה במיטה ישנתי אבל קרה, מה . . .

 סרן אומרת בכוונה,״ זה את לך ״שמו
פנינה.

קצי איזושהי אומרת זו,״ משוגעת, ״היא
ו הלילה באמצע אותנו מעירה ״היא נה,

 לכן איכפת לא לגמרי ״תגידו, שואלת:
במחצבה?״ ישנה שאני

 הקומביניזון, עם ככה, ״ישנתי רותי:
בחיי!״ מנגאנו, סילבאנה כמו

 בנוגע מה ושואלת, נכנסת סמלת איזו
 לוק־ לוקחים הסידרה. סיום הערב להערב.

מה? או סים,
או ראשך?״ על לוקסים איזה ״לוקסים!

 מדורה! עושים ״השתגעת? הרס״רית, מרת
 פנינה, סרן בפני מתלהבת היא שמעי,״
עולמיים!״ רברסים היום ״עשיתי

 היתה השעועית קרים, היו תפוחי־האדמה
 טוב. — היה והתה פילה, היה הפילה קרה,

יותר, רוצה אני מה באמת, חשוב. לא
היה, לא שטרודל שטרודל? שדה? בתנאי

נוראיות. כך כל לא עוגות היו אבל
 תסתלקי ״אולי פנינה: לסרן מציעה רותי
להשתולל.״ רוצים הערב?
ומחליפים צובעים ? להשתולל זה מה

בצופים. כשהיינו כמו שמח. ועושים נעליים
מדי יותר הרבה★ ★ ★

 !24 בת היא — לכם תארו המדריכות. I שאר ליד קשישה ממש נראתה ותי ךי»
 אבל — שנתיים משוחררת כבר היתד, היא

למה? לצבא. חזרה
לתפקיד״. ״אהבה

 שלי, הספקני החיוך מן התרגשה לא היא
 את תמחקי אולי לי שתאמר מתתי ופשוט
אמרה. לא היא וכולי. וכולי האווילי החיוך
מכלבתת?״ את השררה? מן נהנית ״את

״מה?״
יודעת.״ את כלבתא, ״מלשון

פתאום?״ ״מד,
 החיוך את ,מחקי להן: אומרת לא ״את

התחננתי. המטופש׳?״
 פשוט האחרון, ביום רק לא. היא לא,

 מה על להן שיהיה כדי החברה, בשביל
 מספקת היא — היתולית תוכנית להכין

יש. מה מבסוטות, שיהיו במיסדר. חומר להן
 נקיות מגוהצות, שהמדריכות זה איך

החניכות? מן יותר ומצוחצחות
 בגדים חליפת רק הביאו הן התעצלו, ״ד,ן
 המדריכות להן. אשם לא אחד אף אחת.

 הביאו לכן הופעה. על לשמור מוכרחות
מחייב. המעמד יותר.״
לאיפור? בנוגע מה
 להן אין כל קודם טירוניות. במחנה לא
 את מוצאות הן אם אפילו ושנית: זמן,

במס נמצאות הן בחשבון. בא לא הזמן,

 אחר־כך, עושות שהן מה חדשה. גרת
 שלא ״רואים עסקה. לא זה שלהן, ביחידה

 בעליונות. חצי לי אומרת היא בצבא,״ היית
 במלחמת אבל — שהייתי בביישנות, עניתי,

 נראתה היא בחורים. של ובגדוד השיחרור,
שאל אותה להרגיע כדי אז מאוכזבת, מאד

 בשוק. כעת יש חדשים ביטויים איזה תי
 מאה אומרים: היו שנים, המון לפני בזמני,
 להתלבש ים, חול, כמו כלום, כמו אחוז,
והבול. הבומבה נולדו סיני בתקופת עליו.

 הבנות: אומרות כעת ובכן עכשיו? מה
 להתלבש כמו בערך — מנהיגות תפסה

העניינים. על
 בסדר. לא — רמה לא זאת
 והחתיך. הזבון של מקומו את תפס —גבר!

 עולמיים. רברסים ראה — ■עולמי
 אפקטיבי יודים. שני עם — ייש? מה
לי. מבטיחות הן מאד.
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ר ס עלי דינמית, נערה ,24 בתרות ו
 משרתת חיים. ואוהבת זה
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