
ה קנתה חכזתחנדת  עשרות העידי כך על יש־־אל. בקרקע איתנה אחיזה ל
 הרשהבד פירסום לאהד הזה- ״העולם למערכת שהגיעו המתיחות סיפורי

 ,בגי קוראים ידי על נשלחו אלה שיפורים .1890 הזה !העולש המתיחה תורת על
מתיחה).' !בלי אחת ליי של המיבשח בפ-ס ביתכיסש את זיכו הגילים כל

ה תקפ טרם ה שחר ב
 איילת־ במשק ,1947 בשנת היה הדבר
 בצריף לפלמ״ח. גיוסנו לפני עוד השחר,

פחדן קצת שהיה אחד, חבר נמצא שלנו
בא כהוגן. אותו למתוח החלפנו ואנו —
עדיין חבר אותו היה כאשר הערבים חד

למי מוקשי־הפחדה שני חיברתי בעבודה,
 מיטתי. אל חוטים מהם והעברתי טתו
 חברי ושני אני השתרענו מכן לאחר מיו
ישנים. פני והעמדנו המיטות על

 יחזקאל, למקום הגיע קלה שעה כעבור
 כשראה מאד התפלא הוא הפחדן. החבר
אות־ להעיר ניסה אפילו הוא ישנים. אותנו

את פקחתי אני אבל קרה. מה ילשאול
:וגימגמתי עיני

 יתקיפו שהערבים אומרים לישון. .לך
מו להיות ועלינו ביקר לפנות המשק את

בנים.״
ו להתפשט ומיהי כסיד החוויר יחזקאל

 בשמיכה, התכסה בו ברגע למיטתו. להיכנס
התפוצץ. המוקש — בחום משכתי

מ וחבתו, אימים בזעקות פרץ יחזקאל
: לעברו זעק איר,

 עליך יגן המזרון ! למיטה מתחת .הכנס
!״ מרסיסים

 אולם למיטה. מתחת אל נדחק יחזקאל
 פרץ והוא לו הפריעה שם שהיתר. המזוודה

: מר בבכי
־״ להיכנס ניתנת לא המזוודה ן •אוי

 מאיר, עליו שאג הג׳ורה,״ את .סתום
י״ כולנו את ישחטו שהערבים רוצה ״אתה

 השני. המוקש את הפעלתי שעה אותה
ל מתחת זינק ויחזקאל אדיר היה הרעש

כנשוך־נחש. מטה
שה רואה ,אני מאיר, לו אמר .טוב,״

ברי רק לך יש לך. מפריעה באמת מזוודה
 הקרוב לבית־השימוש לרוץ : אחת רה

 אחרת בזחילה, לשם צא אבל שם. ולהסתתר
!״ מסננת הערבים ממך יעשו

 זחל הוא הטובה לעצה נשמע יחזקאל
 בפנים הסתתר בית־השימוש, ועד הצריף מן

 ריחמנו אשד עד — ארוכה שעה שם וישב
עליו.

 ירושלים דרורי, אברהם

ת אלה לו יושקה מלי
היש התעלולן דיוק, ליתר או המתחן,

ב הידוע יומקה, הוא ביותר הגדול ראלי
קי חברי הארץ. קיבוצי במרבית מעלליו

 נכנס איך היטב עדיין זוכרים גבת בוץ
 כשהוא לחדר־האוכל, הימים באחד יומקה

 בחבל קשור גדול, עכברוש אחריו גורר
כלב כמו בדיוק — אדום בסרט ומקושט

לב.
 הירושלמי, פיצי הרגיז הימים■ באחד

 ויומקה יומקה את הצופים, הכשרת חבר
לי באותו עוד י מקורית בדרך בו התנקם

 אלפי במיטתו ומצא פיצי התעורר לה
שחורות. חיפושיות־שדה

 מבויימת, אזעקת־לילה בעת אחרת, פעם
מכ את ללבוש לשוא אשר חברנו התאמץ

ש התברר האיד שהודלק לאחר רק נסיו.
 בחוט המכנסיים קצות את תקר מישהו

יופ כמובן היה, האלמוני התעלולן חזק.
קד.•

 באחד מכנסיים. בתפירת הסתפק לא יומקה
 חברינו, שני בין עזה תגרה פרצה הלילות
 סמוכות. במיטות שישנו ובנצי, איתמר

ה את לו סחב שחברו טען מהם אחד כל
 שיומקה התברר יותר מאוחר רק שמיכה,

ה והיד, לזו זו השמיכות שתי את תפר
לתיגרה. העיקרי גורם
ל עונשו, על יומקה בא אחד במקרה רק
שד פלמ״ח במחלקת לשסות שהצליח אחר
הגמדית. ובקצינת־הסעד מה

 הראשונה, ר,הפיגה בתקופת היה הדבר
 בס־ וחנה מירושלים הפלמ״ח ירד כאשר
הי סרפנד והתארגנות. מנוחה לשם רסנה

 ויומקה הכיבוש, אחרי טרייה עדיין תד,
 אשר הראשונה המזכרת מזכרות. לחפש יצא
 ה־ את לקח הוא חתול. של פגר היה מצא

 דחייה שי של בשקיק אותו ארז חתול,
ו עליזה, שלנו, לקצינת־הסעד ניגש אחר
: אמר

 לי ולחכית השקיק את לקחת .התוכלי
מיד״. לשם אגיע ? הקולנוע ליד אתו

 לקחה היא הסכימה. שעלתה מאליו מובן
 בתוכו, יש מה לדעת מבלי השקיק, את

 אותה הקיפו מיד הקולנוע. פתח אל וניגשה
 איזה לדעת וביקשו עבר מכל הסקרנים

לפ תחילה סירבה עליזה יומקה. קיבל שי
 שיכנעו החברה אולם פרטי, ברכוש גוע

והועב התעלפה עליזה :התוצאה אותה.
ווית והחברה ביותר, הקרובה למרפאה רה
הסרט. על רו

 הפשע. במקום נשאר החתול של הפגר
ב והמשיך איתו לקח אליו, ניגש יומקה
 גאוני, רעיון בי התעורר במהרה סיור.

רי קופת־סלדה החנויות באחת גילה הוא
 החתול. את לתוכה הכנים אותה, פתח קה,
והכריז החברה אל חזר אחר

 בה שיש כנראה פלדה. קופת ״מצאתי
אותה.״ לפרוץ יכול אינני אבל כסף. הרבה
ה לעבר להסתנן החברה התחילו מיד
 קופות, לפיצוח שלנו המומחה רפי, חנות.

ו הצדדים מכל הקופה את למשש התחיל
ש מאליו מובן מברגים. לתוכה לתחוב
 עלה לא שאפילו מפני — נפתחה לא הקופה

בידית. לנגוע דעתי על
 עם אחרים מומחים באו רפי בעקבות

 בל אך כבדים׳ ופטישים צבתות פליירים,
 כבר כאשר לבסוף, בתוהו. עלו מאמציהם

 לחץ בנ׳לניס, להשתמש החברה התכוונו
 וסגר — נפתחה הקופה הידית. על מישהו
ל והתגלגל מתוכה צנח המבאיש החתול

״וזכרו שמו ימח ,יומקה, הסקרנים. רגלי ! 
 נשא כבר יומקה אבל כולם. מפי זעקה פרצה

וברח. רגליו את
 להעניש הבחורים החליטו הפעם אולם

 בבוקר, למחרת מה. ויהי — התעלולן את
 הסתערו השימושי, הספורט שיעור בעת

לכי אותו קשרו יומקה, על כולם פתאום
 את חוטמו מול ותלו מאי־שם שהובא סא

המסכן התעלולן פגר־החתול. עם השקיק

ה וכל — הערב עד כך לשבת נאלץ היד.
למשכתו. ולצחוק ב• להתבונן בא מחנה

גבעתיים פך־יוסיז, בנימין

יים1פ1א על מתיחה
ו כמכונאי־קולנוע עבדתי שנתיים לפני

 ברכיבה בחצות־הלילה, הביתה חוזר הייתי
 כי משוכנע הייתי תחתונים. לבוש שמן,

 המאהב לפחות או גבב, הוא הבורח הצעיר
 האיפ־ את הרהרתי כן על השמן. אשת של

לרדיפה. והצטרפתי נייס
ה את מלהדביק השמן התיאש במהרה

 לא לבושו כי גם נוכח שהוא כנראה צעיר,
 הוא ברחובוודהעיר. לריצה ביותר התאים

 לנסוע המשכתי אני אבל תחתיו, נעצר
 אותו, השגתי המבוהל, הצעיר בעקבות

 ניצחתי .נו, : ואמרתי כתפו על טפחתי
!״ במירוץ

.״מה : גימגם הנדהם הצעיר  לא אתה .
 י אותי לעצור רוצה לא אתה ? מהמשטרה

לע רק ״רציתי אמרתי, ?״ פתאום .מה
מי.״ את ישיג מי ולראות ספורט שות

תד-אניב יודכיץ, כידך

שם חמור ,(,ה
 מונח היה השולחן על שלי, הספרים בחנות

אלתרמן. נתן של השביעי הטור טופס
ו חיננית נערה לתנות נכנסה אחד יום
 נמצא שעה אותה בספר. להתבונן עמדה

ו בספר התבונן- הוא אף חברי. במקום
 ?״ הוא מי .של : שאל

״.שלי  לתומי. אמרתי !
״.מה  ״אתה בתמהון, הבערה קראה !

?״ אלתרמן נתן
 באן העומד .וחברי אמרתי, .בהחלט,״

 שמיר.״ משה המפורסם הסופר הוא
 הביתה לרוץ מיהרה הנרגשת הנערה

 נתן של בחנות קנתה היא כי להוריה ולספר
 שבה כאשר שבועיים, לאחר רק אלתרמן.

 האמת. אח לה גיליתי לחנותי, ונכנסה
להא רצתה לא היא גדולה. היתד, אכזבתה

אלתרמן. נתן שאינני מין
, מ. ק ו יפה צ

ח שיגיע פ י ,ס
ב האהובות הטלפוניות המתיחות אחת

 מטלפן אני ;זי היא חברי ועל עלי יותר
 ופיתח שמעון ששמו נניח מסויים, לאדם

 : הבאים בחילופי־הדברים אתו
 הלו״. :אני

ץ ע מ  ? מדבר מי : ש
הצי העמדות ממחלקת מדברים אני:
 אורך את למדוד מתבקש אתה בוריות.

 התקע. ועד המכשיר מן שלך הטלפון חוט
ץ ע מ  סנטימטר. לי אין אבל :ש

ה אירך לפי גש למדוד תוכל :אני
מרצפות.

 מסר מיגעת) מדידה (לאחר : שמן$ץ
בדיוק. וחצי

 ? חזק מספיק החום האם :אני
!בהחלט :שמעץ

עצמך. את ותלה אותו קח כן, אם : אני
ד ו אה, ד ירושלים. כן־-נ

ת שליחו ת ב לד הסז
 באשר השנייה, ההפוגה בימי היד, חובר

 נסיצו הימים באחו העליון. בגליל חנינו
 משלחת לשלוח עומדת שהממשלה שמועות

 לעזרת לארצות־הברית, צד,״ל קציני של
 היו שלגו הקצינים כל המאוחדת. המגבית
 ותמים צעיר אחד, קצין אבל תקוות, מלאים

לנסוע. מת פשוט קיר כמו
או של שמחתו את לעצמכם איפוא תארו

ו  להוד צו־תנועה אליו הגיע כאשר קצין, ת
שלי : הנסיעה מטרת במסה־החטיבה. יצב

 עבדתי כאשר הלילות, באחד אופניים. ^
 כחור פתאום ראיתי סרומפלדור, ברחוב

כע הבתים. אחו מסתת בריצה צא-־ צעיר
גבו גם בית מאותו פרץ מספר שניות בור
מי מרץ, התמלא הוא לארצות־הברית. הות
 הבגדים, למחסן חפציו כל את להחזיר הר

ה מן גבו על והמזרון המיסה את סחב
ה אנשי כל המחסן. ועד שלו אוהל

 לו ואיחלו טמנו להיפרד מיהרו פלוגה
הצלחה.

 אבל הקצין אלינו חזר שעה חצי כעבור
 לא חיפזון שמרוב התברר ראש. וחפוי
 צו־ גבי על אשר התאריך את כלל ראה

לאפריל. הראשון : התנועה
צה״ל ח ש.

שוט חוס הציוד: פ
 לאחר להיכנס נוהגים היינו בילדותנו

מבלי כשבאמתחתנו שלנו, ברחוב הבתים
 ידיותיהן את קושרים היינו המוכן. קשירה.מן

 זו. מול זו שנמצאו דלתות, שתי כל של
 מן יחף רץ מאתנו אחד היה מכן לאחר

 ומפעיל קומת־הקרקע אל העליונה הקומה
 היו הדיירים פעמוני־הדירות• כל את בדרכי
מצלי היו לא הדלתות, את לפתוח מנסים

מצחוק. מתפקעים היינו ואנו — חים

יותר סיפוק לנו שנתן התעלולים אחד
 קושרים היינו הארנק. תעלול היה מכל
 נייר, פיסות מלא לארנק ארוך משיחה חוט

 בקצר, אוחדם הדרך, אם על הארנק את שמים
בר ססוך. שיח מאחורי ומסתתרים החוט

 ל־ מנסה העוברים־ושבים אחד היה בו נן
 — בחוט מושכים היינו הארנק, את הרים
 ה־ הברנש השיח. מאחורי נעלם היה והוא
 ארנק-הקססים, בעקבות הולך היה נדהם

 שהיד, לאחר רק לו נגלית היתד, והאמת
בנו. נתקל

תעלול־הארנק. במקצת לנו נמאס כאשר
 באחד לגמרי. חדש מסוג מתיחה הפע׳ני
אליי והדבקנו הכביש אל חמקני הימם
 מאסטיק חפיסת בעזרת שילינג של מטבע

 מחב." במקום ישכנו כבר קל רגע בעבור
 מזיעה בריאת״בשר אשד, איך וראיני אני

המרצפת. מן המטבע את לנתק ומתאמצת
ר ש יה*ל•1 שדץ, מ


