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מאוזן:
)3(הנצח בשביל )1
יום 80ב־ זה וככה סבאבה, יום )3
)5,4(
 אקקיביץ, אקקי של מעילו )9

)4(הדר כולו
)4(כמזכרת יבער )10
)3(הרבי ברכת בלי מצה )13
 בריח שיחושו ספק אין )14

)6(בעיר התמרים
)3,5(סופר של ולא א״ש, )15
)4(טוב במזל ימריא המטוס )17
)4(יין של שגעון )18
)4,4(בבני־אדם תרנגול כמו )20
תכו יש שלקונורי שמענו )22

)5( חתוליות נות
)3(מנחה בשעת קיטר לא )24
)4(בדאר־אויר הגיע העדר )25
)4(מלחין של שללו )26

בפורטוגל? נקיי־כפיס אין )28
)7(

לעצמו רע מצא אשה מצא )29
)3.(

מאונך:
)3(בכלי מוסיקה יותר )2
 לקום־ ילדים 11 של בציר )4

)4(פוזיטור
 דודננו, את בנה, לה גרש )5

)3,2,3(וירחם אל שישמע ומחכה

)6(בחלקם? שמחים )6
הכומר! של זקנו את להוריד )7
)4(
 אתה השר, כבוד תשובה, יש )8

)5(לשמוח כבר יכול
 לשחקן משוגע, קלף לו הולך )9

)7(הארוטי
 מספיק — האמרה מי של )11

)2(זהב!?
 באמריקה זראי עולה, עולה )12

)4,5(התיכונה

 — ואפר? לעפר הפכנו )16
)4,4(בצחוק!

 על גם שוכנות המוזות )19
)6(בהמות

הלבנון בבקעת קבע לב )21
)2,3(

)4(מאחור לא בבגר, סרח )22
)2(כח? לסוס יש בזכותו )23
 )3(החיים כל שנד סופר )24
).3(מינו את שכח לא )27
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 הוא הצוות, אנשי מבין קבע. שנתיים
ביותר. הקשיש

 החיילים שמולנו. הדבור אל דהרנו
 חוזרים מבסוטים. היו השני בדבור
 נודעת לא דרך התחלנו אנחנו הביתה.

 אחר דבור שיבוא עד שעות, 24 של
אותנו. להחליף
: היתה עכשיו באופק, נעלמו הם זהו,

 בחיבה לה שקוראים ץ
הגיזרה. על אחראית

 מתוך אט־אט עלו הבישול ריחות
 איומה בחילה הרגשתי הקטן. המיטבח
 כבר שסביבי החיילים למות. ורציתי
השפתיים. את ליקקו

 על עברנו שוב דרומה. בדרך שעטנו
 בתי את ראינו שוב מקם, של ביתו פני

 בחזרה. צפונה ובדרך הסתובבנו, עכו,
חלילה. חוזר כך

 ירדו ראשונים חיילים שישה
 כאורחת, אותי, לשדל ניסו הם לאכול.
 לא הראשונה. הקבוצה עם לאכול
 הם אוכל. המילה את לשמוע יכולתי

 * מהבילה צלחת לסיפון והעלו ויתרו לא
 לא למהדרין. כשר כופתאות מרק ובה

 סגן ואלי, זה על להסתכל יכולתי ;
 בזריזות הצלחת את חטף המפקד,
ברעבתנות. עליה והתנפל

 העבירו שסביבה מה וכל הארוחה
 נוסעת כשהספינה יום, של שעות כמה
 עכו ראש־הניקרה; — ושוב הלוך

ובחזרה.
 איש החיילים התפזרו לאט־לאט

 של יום עוד להעביר לענייניו, איש
 אחר חייל כלום. בו קורה שלא שיגרה
 4 הכיוון, על לשמור ההגה, ליד נשאר

 * את בוחן הקשר, בחדר עמד המפקד
 המוכר ובחוף בים ומביט המפות

שלפניו.
 גשר־ על הסיפון, על נשארתי

 מנסה לרווחה, פי את פוערת הפיקוד,
 תעבור כך אולי צח, אוויר לשאוף

 באתי חסר־הצלחה. נסיון הבחילה.
 לא וקשוחה, קרבית בפוזה בבוקר
 וחשש. התרגשות להראות העזתי

 ששלחו הדאגה במבטי זילזלתי
 זילזלתי לעברי, הבכירים הקצינים

 הבחורה שאני לי כשהבהירו בליבי
̂  קטנה פוזה עם נותרתי ובו', הראשונה

 על הרף ללא מסתכלת גדולה, ובחילה
 השעות את בדאגה סופרת השעון,
הנורא. הסיוט לסיום עד שנותרו
 חשבתי אי־שם המצוף, ליד עגנו
 עליי, תביא הזאת שהעגינה לתומי

 המיוחלת, המעיים שלוות את סוף־סוף,
 הזאת העגינה מרה. טעות טעיתי אך
 החבר׳ה ויותר. יותר אותם עירבבה רק

* 19 ,18ה־ בני הסיפון, שעל הצעירים
 ניחמו הם לאידי. שמחו לא דווקא ,20ו־

 ותיקים מלחים על בסיפורים אותי
 אמרו הם סערה. בשעת המקיאים

 הראשונה בפעם קורה זה אחד שלכל
מפליג. כשהוא

 חם תה לי והכין למטה ירד מקסים
 אותי הכריח אלי טריה. נענע עם

 שאחר־כך לי והבטיח מצה, לאכול
צדק. הוא טוב. יותר ארגיש

 * מצוייד מיטבה
וטלוויזיה

 רץ המצוף ליד שעגנו רגע ^
 גוף גדול בחור למטה. זוניה ₪1

 ופנים בלונדיני שיער בעל ומידות,
 ים־תיכונית, משמש צרובות אדומות,

1* 1980ב־ עלה הוא ברוסיה. נולד
 גם חדש. עולה לא כבר שהוא ומתעקש

 מבואות־ים. הימי בבית־הספר למד הוא
 ב־ כמכונאי ועבד התגייס אחר־כך
 על עלה הוא הבסיס. של מיספנות

 כבר ומתנהג שבועיים, לפני הדבור
וסערות. קרבות ותיק מלח כמו

 שמו את לבטא קשה קצת לחבר׳ה
 ג׳וניה ג׳וניה. לו קוראים הם אז הרוסי,
 החזיק בידו לסיפון, בחזרה עלה הנ״ל
 לפיתיון. עוף חתיכות וכמה גדולה חכה

 בקרסים, התעסק ארוכה שעה במשך
 בדק הוא ובפיתיונות. הקטן במצוף

 החוטים, בין המרחקים את ושוב שוב
 את וכשזרק הטווח. את החכה, אורך את

 10 אחרי התייאש למים, סוף־סוף החכה
 כל באריזת רב זמן עוד ועמל דקות,

בחזרה. הסיפור
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