
ספרים
מקור

ה חולצה ל חו  כ
ס שרוך עס דו א

שלמר, (מאת התימנים מכרם ;ער
 ).׳עמ 204 המאוחד; הקיבוץ הוצאת טבעוני;

ה חבר הוא 47ה־ בן טבעוני שלמה כיום
 שנה 40 לפני אלונים. בקיבוץ בחלקו שמח
ו אומלל ילד היה אז אחרת. הכל היה

 שאביו התל־אביבי התימנים בכרם מוזנח
 בשוט־ ,מזומנות לעתים בו, מצליף היה
 הסגולה ולהן רצועות לשלוש ״מפוצל עור

ודעת״. בינה חכמה, להקנות
 בדיוק מטרתו, את השיג לא הזה השוט

 של זה אחריו, הבא השוט שנכשל כמו
שהמיש ילד על גוזר שהיד. בחדר המלמד

 בין קטנה אבן להחזיק הספר מן עיניו את
 סימן זה היה האבן נפלה אם לגרגרת. הסנטר
כמו ואז, הספר מן ראשו את הזיז שהילד

השוט. מן לטעום זכה הוא בן,
 נסיונות אחרי ן״. , ״היי עיתון

 תרופה להקדים סוליימן־שלמה החליט כאלה
 ישר ירד העממי לבית־הספר וכשהגיע למכה

 קליפות שהניח אחר המורים. של לחייהם
 גורש המורים כסאות על קוצניות צברים

 שקדים לקלוף תשע, בגיל ויצא, מבית־הספר
 פח עבור גרוש חצי תמורת בראשון־לציון,

אחד. שקדים
 אינם שום {,שהיום עיתונים מכר גם הוא
ב כסבל עבד והירדן), כדואר־היום קיימים

 ואז, בחדרי־מדרגות. ולן רצפות שטף שוק,
 של בחייו הגדולה התפנית חלה ,11 בגיל

העובד. הנוער תנועת את גילה הוא שלמה.
 עלה, שכבר שלמה, מפוחיות. תזמורת

(שלו שוליית־רצפים של למעמד בינתיים,
עם כחולה חולצה רכש לשבוע) גרוש שים

 לו להיות החל בחייו ולראשונה אדום שרוך
עתיד.

ל גם נשלח להכשרה, יצא 15 בגיל
בכיבוש־עבו־ עבוד

 עם השאר (בין דה
ח בנמל סלוניקאיים

עליו: שריחמו יפה
עבודה? — ״אתה

בית־ספר!; — אתה
אתה ארגז? — אתה

אתה גפרורים!; —
— אתה ים? —

אמבטיה!״).
יו שהיה טבעוני

מארגן מאוחר תר
 ר,עובה הנוער מטעם

הפרברים נערי בין
ה בין יסד, להם

אוטוביו כתב מפוחיות, תזמורת שאר,
עגו סיפורים שזר בה מרתקת גרפיה

 מצד עדתית הפלייה על רבים מים
 יצא: עמה צעירה, של אבא עליו (אמר אחד

 היה לפחות לו ותימני. קיבוצניק ״הוא
 שני מצד עדתית נחשלות ועל מסוריה!״)

״יצ נזרבד־הקסנזים: עולה לפניו (התלונן
.נשים חמש עם מתימן אתי .  האהובה את .
.הארבע־עשרה בת מכולן, עלי .  הרחיקו .

.ממני . גט.״) לה לתת אותי ואילצו .
שכל מוסר־ה

ת ו ל י ל א א ו ו  עטי־ הוצאת דוש; (מאת ש
הקריקטו של בשעות־הפנאי העיסוק קם)

 הידוע ,46 גרדוש, קריאל (מעריב) ריסט
 במלים ״מעשיות חיבור הוא בדוש, יותר

וציורים״.
 מהן אחת שלכל האלה, המעשיות מן שש

ה בספרו כינס הוא משלה, מוסר־השבל
 והמסקנה מפרי־עטו. בספרים הששי אחרון,

ה היא בעלילות מעיון המתבקשת העיקרית
שבחיי־אנוש. והגיחוך הבל

דוש

מקוםו לכל אתך הולד ׳גוריליף

מקום לכל אתך הולד ׳טרילק׳
 בלבשף מאורע. ולכל מטרה לכל המתאימים בגדים מיצרים האנגלי, הסיב - מ׳טרילין׳ כי

המודרני. האדם לבגדי המודרני ׳טריליך.-הסיב אופנתי. בגד לובש הינך ׳טריליך העשוי בגד■
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