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הננודיס ושינוות

 ד.יא בבהלה. נרתעה יופה לקה
ב שבחדרה כיסוי־המיטה את הסירה <*

 ראתה לפתע לישון. ללכת כדי קיבוץ,
 אחרי יפה. בנייר-מתנות עטופה חבילה
 החבילה, את פתחה היא הראשונה הבהלה
 קטן. פתק ולידה חפיסת־שוקולד בה מצאה

 מצאה היא הפתק את אלקה כשפתחה
פניה. על סומק שהעלה חמשיר־זימה בו

 את לה שיגר מי ידעה לא אלקה
 בהנאה אכלה היא המתנה. עם החמשיר

 במקום הפתק את והטמינה השוקולד את
פרטי. מחבוא

 מרד יצאה כשאלקה בבוקר, למחרת
 ועוד מתנה עוד מצאה היא מיקלחת,

 כבר היתד, עכשיו מיטתה: על חמשיר
ה האלמוני שמא חששה היא מבוהלת.

 ימשיך ושירי־זימה, מתנות לה משאיר
 היא לא הבאות הפעמים ושבאחת בכך,

 בעלה, אלא והפתק, המתנה את תמצא
יצחק.

 בכל כמעט מבוסם. היה אלקה של החשש
 :מתנה בשובה מצאה מהחדר, שיצאה פעם

 קטן. ותכשיט פרחים זר שוקולד, חפיסת
 המתנה, את מלווה חמשיר היה פעם בכל
מקודמו. יותר נועז

סול  חשבוגות חי
וקצפת גלידה עס

 אלונים קיבוץ חברת היתד, לא לקה
■  למנח שעבר בשבוע שזכתה היחידה י

 אחת כל נעימות. הפתעות של גדושה
 חוזרים לביקורים זכתה הקיבוץ מחברות
 לקי- שעשו אלמוניים,־ גמדים של ונשנים

 כיף, של שבוע אלונים של בוצניקיות
וחיוכים. שימחת־חיים הפתעות, של שבוע

 אלונים כשקיבוץ השבוע, של בסופו
 גילתה הגמדים, מישחק את לשחק גמר

שווא. חשש היה שלה שהחשש אלקה

]
111\1111X1 כהן יעקובה המזכיר 

י ^ י י ^ י  שלו שהגמדת ידע לא י
 מעבודתו, הביתה בחוזרו להפתיעו. תצליח

מצוח שלו הנעליים זוגות כל את מצא
 ארוכה. בשורה ומסודרות למשעי צחות

** *

 מאשר אחר היה לא שלה הפרטי הגמד
 של החשמלאי המחוספס, הקיבוצניק בעלה.
 וגם לאשתו גם שבוע באותו גילה המשק,
 רומנטי, מחזר להיות שהוא'יכול לעצמו,
מזה. ליהנות ואפילו

 נאה צעיר המשק, של התרבות רכז
תד עידו הקיבוץ, של לחתיך הנחשב

 את ריכז הוא הרעיון. את העלה מור,
 של המרווח בחדר־האוכל המשק חברי כל

ניצבו חדר־האוכל של במרכזו אלונים.

מ (בתמונה אלקה לאשתו יופה יצחק בחשאי מביאלמיטה פרחים
 המתנות כל מגיעות כיצד הבינה שלא למטה), שמאל,

בעצמו. חיבר אותם וחמשירי־זימה, שירי־אהבה למתנותיו וצרף טרח יצחק למיטתה. היישר

 האשה נסטריפטיז חזו הזקנים
שיר במיטה מצאה  זימה חמ

בקופסה צפרדע מצא והקיבוצניק

1 1 1 1 יכלו לא שהענקים מכיוון 0
המיסתו־ לגמדיהם להודות 1111

ש מכתבי־תודה המאושרים פירסמו רייס,
הקיבוץ. של לוח־המודעות על נתלו

 על — פתקים היו באחת קופסות. שתי
 משק חבר של שם נרשם מהם אחד כל
 כל החברות. שמות עם פתקים ובשניה —

 של שם עם פתק שלף מהגברים אחד
 הגרילה מהחברות אחת וכל חברת־קיגוץ,

הקיבוץ. מגברי אחד של שם מהקופסה
 או שמו את לאחר גילה לא אחד אף

 מאותו בגורלו. שעלה מי של שמה את
 אחת של שם חבר־משק שלף בו הרגע

 הגמד להיות הפך הוא המשק, מחברות
פת שהעלו הנשים שלה. והסודי הפרטי

ה להיות הפכו גברים, שמות עם קים
 מבלי גברים, אותם של הפרטיות גמדות

 חברת היא מי כמובן, ידעו, שהגברים
 טוב לו לעשות הוטל שעליה הקיבוץ

תמים. שבוע משך

 חלוני,״ על דפיקות שמעתי ״פתאום
 מוותיקות ,65דד בת רייך אסתר סיפרה

 ניצבים והנה החוצה, ״יצאתי הקיבוץ.
 כהן, ודודו אבי הבנדיטים, שני להם

 בגיטרה. עצמם ומלווים סרנדות לי מזמרים
 את להנעים אותנו שלח שלך ,הגמד
לי.״ אמרו הם אוהבים/ בזמירות זמנך

הענ את והזמינו התאגדו גמדים כמה
 לארוחה כמובן, בעילום־שם, שלהם, קים

 בחדר- במייוחד למענם שהוכנה איטלקית
 הקיבוץ, כנרי ניצחו הארוחה על האוכל.
מקו איטלקית במוסיקה הערב את שליוו
רית.

 להשתתף רציתי לא בכלל ״בהתחלה
 מזכיר- כהן, יעקובה התוודה במישחק,״

 שלא מצטער אני עכשיו ״אבל הקיבוץ.
 תלה מחדלו על לכפר כדי השתתפתי.״

לוח־המודעות על ללב נוגע שיר יעקובה


