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ועוד וטבע חי פנים• עיצוב
 214 דיזיננוף רח' *ביב תל־
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9 המלכה שלוסציון רחוב ירושלים
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 1 ובפסג 175 רח־הרצל רחובות
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שלמסעלהסיס כרטיססח הגרלת ■■

ל״י. מיליון שני הראשון הפרס
ל״י.11.732.000 סךכלהפרסי□

מיליונרכפול להיות סיכוי לן הערב,גם

׳״ ה ד ס מ ״
מ בעי־ תל־אביב דיזנגוף

 מישלוחים הגיעו הפסח חג לקראת
מקסימים צבעוניים פוסטרים של חדשים
 ביותר הזול במחיר ביותר הגדול המבחר

מ.ע.מ. כולל בלבד, ל״י 28
 דוגמאות 300כ־ אמנותיות, רפרודוקציות

מ.ע.מ. כולל ל״י, 77 במחיר שונות
ת״א ,164 דיזנגוף רח׳ דיזנגוף״, ״מסדה

רימון מארוקו
)52 מעמוד (המשך

 ראש־הקבוצה, הייתי להצטרף. וביקש מייד
 שהם היד. אנשים בבחירת שלי והשיקול

 אלבז האפשר. ככל !וגדולים הסונים יהיו
 שאם ידעתי אבל בינוני. גוף בעל היה

 ברשימה, אותו כללתי יעלב. אותו אדחה
ב שהוא לו ואמרתי חולצה לו !נתתי

 רימון. בזריקת הצטיין במיוחד רזרבה.
ובדייקנות. למרחק זורק היד.

 בשקט. אבל אדוק, היד. גם הוא : זייס
 אף הוא אבל מעשן. היה לא !בשבת למשל

 מריצת־בוקר !שיחדור מבקש היד. לא פעם
 שצריך מפני לאוכל, בתור מעמידה או

בבוקר. להתפלל

״אצלגו
במארוקו♦♦♦״

 שבתשעה זופר אני :ן־ארויה ף*
צם. הוא במישלטים, כשהיינו באב, -1

 בחורים כמה היו לפעמים אלכרט:
 בסידור או שבתנ״ך דברים על מתווכחים
 מתערב. היד. לא פעם אף הוא התפילות.

 מה אותו ׳וכששאלו הצד מן ישב הוא
יוד אתם ״מד. להם: צוחק היד. דעתו,

 במרוקו ״אצלנו אומר, היד. זה,״ על עים
״האלה הדברים את לומדים באמת שם — !

וה הרימונים את לאסוף הלכנו ג זייס
 בארגזים זד. את אספנו מהאוהלים. כדורים

 אותם. לפרק שלנו לאוהל נכנסנו ואחר־כך
 עוד רק היו באוהל בחוץ. עבדו השאר כל

 נתן היריעות. בפתיחת שעסקו חברים שני
 לפרק הקיצונית!והתחיל המיטה על התיישב
 הרימונים את לאסוף המשכתי אני רימונים.
ונכ הכל את כשאספתי אחרים. מאוהלים

 כמד. לפרק הספיק כבר הוא לאוהל, נסתי
 ארגז. בתוך הצידה, אותם והניח רימונים

 החיים הרימונים את להפריד התחלתי אני
 אותם לפרק שאתחיל כדי הכדורים, מן
 זרקתי כבר ׳נקישה. שמעתי פתאם כן. גם

 שאדע כדי שלי, בחיים רימונים מספיק
 מחשבה, בלי ישר, הנקישה. פירוש מד.

 שאתעכב מבלי מהאוהל, לרוץ התחלתי
 הרימונים !ששת את לזרוק בשביל אפילו

 נתן את שמעתי מאחורי בידי. !שהחזקתי
״״רימון צועק !

כש מהאימונים. מנהג זד. ג אלברט
מון לזרוק הולד מישהו  צועק: הוא רי
!״ ״רימון

 פעם זה. על מתלוצץ דיה הוא ג חכר
: אמר  גש לביקור, הביתה ״כשתבוא לי

 בלחימה כמו !רימון :וצעק לחלון קודם
בנד.״ בשטח

באי- בתים, מטהרים כשהיינו : זיים

)541̂( אלבז נתן של קברו על הבבוד מישמר
״1 לילד — אותי חושב אתה ״למה

ט ר כ ד  הומור. מלא בחור היה הוא :א
והתלוצץ. בדיהות סיפר תמיד

ם  הכסף עם ׳להסתדר ידע גם והוא 5 זיי
 שלו ד׳שק״ם תלושי את מוכר היה שלו.
לו. מספיק היה זד. המשכורת, ועם

 היו הבחורים שאר כל כימעט : חכר
 קטנים סכומים להם !שאלווה אלי באים

 אף ינתן אבל התשלום, את שיקבלו עד
אלי. בא לא פעם

 גבר היה הוא — בכלל ג ישראלי
 חייל שהוא על מאוד יגאה היד. הוא רציני.

 את עזב איד לי מספר היה לפעמים טוב.
 קיווה ואיך ארצה לעלות כדי הוריו בית

 מהצבא. שישתחרר אחרי הנה אותם להביא
 חודשים ארבעה עוד לו היו כשנהרג,

לשרת.

 את משחררים היינו ונתן אני מונים׳
 אית שזורקים לפני קצת ומחכים המנוף

מייוחד. ספורט בשבילנו היה זה הרימונים.
 אמר שמישהו זוכר יגם אני ז אלכרט

 החוצה הרימונים את שיקה בוקר באותו לו
 הושב אתה ״למה - :צחק נתן ושיזהר.

?״ לילד — אותי
 הרבה. חשבתי לא רגע באותו :זייס

 לא אחרי. רץ הרגשתי!שהוא קדימה, רצתי
 כששמעתי צעדים כמד. לעשות הספקתי

 כבר הוא ׳לאחור. הסתכלתי התפוצצות.
האדמה. על שכב

 הוא ״מוות
,רגיל׳ אורח

 היד. זה היזם. את זוכר אני :זייס
שבנו בבוקר, 10.00ב־ בערך  ולמדנו י

הלימו את להפסיק פיקודה כשבאה עברית,
 בשביל מייוחד, למיסדר ולהתכונן דים

חשוב. אדם איזה של הביקור
 היו הפלוגות כל 10.20ב־ ישראלי:

ה למיסדר. להתכונן והתחילו באוהלים
 בלילה בכוננות היתד. אלבז של מחלקה
 באוהלים היתד. יעוד והתחמושת הקודם
ישלה.

 רוצה מי שאל המחלקה סמל : אלברט
 ההברה אצל שהיו הרימונים את לפרק

 :שניים התנדפו למחסן־הנשק. אותם ולקחת
וזייס. הוא

 מפקדי שיל מסיבה נועדה ערב אותו ך
 נתן של מותו הגדוד. של הכיתות 1

 חשבו ורבים במחנה האווירה על השפיע
 הגדוד, מפקד אולם תבוטל. המסיבה כי

 למחשבה להתרגל ״צריכים לקיימה. החליט
הוא. אמר רגיל,״ אורח הוא מוות בצבא כי

 עצוב. דבר אומנם ״זד. המג״ד: אומר
 מת ואם למות. גם ׳תפקידם חיילים אבל

 כי מעודד. דבר זהו כזאת, בצורה מישהו
 ׳אחרים לחיילים דוגמה ישמש זה מעשה

 בגדוד אנו, פנים כיל על קשים. במצבים
 נתן לנו שנתן הדוגמה את נשנה לא זה,

 שישנם גאים להיות צריכים אנחנו אלבז.
כאלה.״ בחורים

2170 הזה העולם


