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הראש ער
ה ע ש ב ״י ה, ן  בבית־ספר מאוד ותיקה מדרה ל

 ניגשה בחורף, 'מתרחצת שנים 8 השחר, | ן
ב החשוף גבה את מברישה כשהיא אלי

 חשמלית, מכונה של במהירות־שיא מברשת,
 שערות מיברשת. סתם לא ״זאת והצהירה:

 אלי התקרבה המחנכת לירות!״ 12 חזיר!
 הסוד את לי לאטד, היא מיסתורי. בחיוך
ב אמרתי משהו?״ עלי ״מרגישים הבא:
שלא. נימוס

מיצים!!״ על ימים חמישה כבר ״אני
נש שאני מא.ד מקווה עניתי, יתכן,״ ״לא

 נראית היתה כיצד תמהתי מתפעלת. מעת
לחם. על ימים חמישה אחרי

 ימים ״חמישה באושר, הודיעה כן,״ ״כן,
 שאראה מתחננת ביקשה היא מיצים!״ על

 אמרתי, ״יופי,״ הראש. על עומדת אותה
 משך כבר מישהו לראות. הספקתי לא אבל
 קאסקט, שלי; בגד־הים של השני החלק את
 ידיעות פקיד ,66 בן שרצקי מנדל לבן, זקן

 זה, ״מה בים. בבוקר שנה 30 אחרונות,
 לא את כולם? עם מתעמלת לא את למה

 מעריצה אני כן. אוהה, התעמלות?״ אוהבת
ולהס שעות לשית יכולה אני התעמלות.

מתעמלים. אנשים על תכל
 אותו לראות באדיבות, אותי, אילץ הוא
עס אותי סחבה ואז ברגליו. כדור מרים
אפ מלכה בשחפת, למלחמה הליגה קנית

 שאציץ כדי גדולים, לנכדים סבתא שטיין,
 אז שדווקא אלא שלה. הקלה צה הר על

 אבי ),65( מאירוביץ משה חגיגית לי הבטיח
 היה לא שעה. לחצי עמידת־ראש נעלי־מרה,

לאיש לסרב נעים היה שלא מפני זמן, לי
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פתו אחורה התגלגלה בן־זוגה, מידי הכדור את קיבלה מלכה כדור־כוח. החזקה. מתנו

 שהיה ראש, הראש. על עמד1ע ,79 בן אחר
 הציוני, הפועל הוועד חבר ראש יושב פעם
ת חולים קופת• ראש יישב במושבות, עממי

 הלאומית, החקלאים הסתדרות ראש יושב
 היסוד הקרן של הארצי הוועד ראש יושב

שמו באוהל־שס: עונג־שבת ומנהל בפולין,
 זוכר הוא המתרחצים. מחלוצי זקיף, אל

 החוף. על עשרה רק היו יובל חצי שלפני
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ש ^ ל, ללא י  על- לעשות חדל שלא גי
מאוזני: אחת לתוך צעק המקום־דרוך,

"1(16118 33.113. 1ת 001<ך0ע6 33110 'י!
 חזרה לצווח רציתי הבריאות,״ עם ״לעזאזל

 המתעמלים מבאריקאדת ולנוס אוזני, לתוך
 הידידות. מזבח על אותי למחוץ שעמדה

 להיגי־ בריא זה להתעמל. ילדה! ״להתעמל,
 רופא מאחורי. מישהו נשף רוחנית!״ יינה

 כדי אצבעותיו קצה על הזדקף למחלות־לב
שה ״תכתבי, וזעק: במהומה, אלי להגיע
 אקס־ מונעת אקטיביתי שפיזיקל יידע ציבור
 ורוד בבגד־ים אשה כלי־הדם!״ של טנשן

 של אמא ״אני ההמון: על להתגבר סתה נ
 בקול- אמרה ישראל,״ מקול קנר צבי משה

 חלושה אמרתי מאוד,״ ״נעים ענות־גבורה.
ה חובבי בחומת פירצה וחיפשתי קצת,

 ואז, בא? לא אשבול למה הקלה. אתלטיקה
 מראשון־לציון! רחל ? רואה אני מי את
 אני אותי. לחלץ באה שהיא נידמה היה

תמימה.
שמע שנים,״ עשרה שתים לפני זה ״היה

 בלהט־ מולי משננת נורא, בפחד אותה תי
 הייתי אבל המסעירים. קרותיה את ראשונים
כש זה ״היה לנום. יכולתי לא במצור.
 זה היה הדיבוק. את בהבינזה לראות הלכתי
ל לחזור לא החלטתי ירד. וגשם ינואר,

 בחמש זה היה חברה. אצל וללון ראשון,
 ,את מתלבשת. אותה רואה כשאני־ בבוקר

 מתרחצת אני ,לא, אותה. שאלתי עובדת?׳
מת אני גם ומאז לי. אמרה בבוגרצ׳וב,׳

בבוגרצ׳וב.״ רחצת
 בדיוק. לא ניצלתי. לפתע. הוסר המצור

 אותי מושך כשהוא נהר׳ המתעמלים גדוד
 תל־אביב. עיריית של המחסן לעבר בזרוע,

 כאילו התרגשו הם בא!״ גוברין ״גוברין,
בא. אשכול לפחות

 הכנסת חבר עמד הזעיר המחסן במרכז
 ו־ קוניאק וחילק בבגדיים גוברין עקיבא
מת ממחלה. החלמתו לכבוד עגות. א' הו

בחורף. גם שנתיים. כאן רחץ
 שרה היא כוסיות. ארבע שתתה התופרת

מל כשהיא המקום, על מאולתרת במנגינה
 אתלטיקה של עליזות בתנועות עצמה ירה

 טרללללה. כולנו טרללללה, ״כולנו קלה:
 נחמדים!״ כולנו נחמדים! כולנו אבל
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 הגדולה תל־אביב של הצעיר דור ך*

ה המישמרת החוף. את להציף החל 1 (
 הביתה. חוזרת הקטנה תליאביב של ראשונה

בהו הגיעה: רה צע משפחה שש. מעט עוד
ו ־דש, ח בן כלב בזרועותיה ,19 בת רה

 זוהי שלישית. שנה לכלכלה סטודנט לידה
 למוסיקה. באקדמיה כינור לומדת האס, חוזה
פקי רזה. כבר — הוא לרזות, רוצה היא
 מהנדסים. פנסיונרים, וותיקים, רופאים, דים,

איפה במשרד. להיות צריכם הם כשמינה

...

 חתן, כמו ביניהם, מובילים כשהם מהירים,
 גרשון ״והנה וסימפאטי: קטן רזה, איש

 עליו. תכתבי השחקן!! של דאבא גורליצקי,
שלנו!״ חבר הוא

 ״זה בצניעות, הרזה הצבעי אמר ״כן,״
 היתה כאן. שנים חמש מתרחץ אני אני.

לא והרופאים וסחרחורת, קשה מחלה לי
קלה אתלטיקה

רן פינס, עזר קייט. גולדענע האידי הבטאון עו
קלה ריצה

הו פקידיו: ידיעת שלו. הרב המרץ מקור ז

ווושס שוויץ צעיר: זוג
ומתעמלי מתרחצי מבין הצעירים הם יצחקי אפרים

ה מדגימים הם המעריץ הקהל של לעיניו המוקדמות. הסטודנטים אתלטית פוז
חובבת. לוליינים להקת כל עם בגיוב אותם מזכה שהיתה מורכבת, ו־ האס חוה
במשקל. לרדת כדי רק לים באה היא ני חו!ה מצהירה זאת למרות הבוקר שעות

לעזאזל? אשכול,
 הרדיו מתוך הביתה. חזרתי
 ״ועתה צמרמורת: בי שהעביר

קר...״ התעמלות בו

 קול, בקע
ל־ האזינו


