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 נדמה היה עצוב. במצב־רוח הכזבים״ ״ילקוטי את קראו רבים
 עם יחד לקבר שירד העבר, נחלת הוא זה מיוחד הומור כי להם
הפלמ״ח. דור

 במלים שאפשר כמה עד ומובע להב במשק שנקלט הבא, האוסף
מלאכת מוטעית הנחה זאת היתה כי מוכיח עצמם, המספרים של

 חיה היא מתה. לא הצ׳יזבאט
:לחייו תכלית יש כי המרגיש

י *״־
 דד את להחזיר שדרוש החליט הוא פלאים•

 פקודותיו על והמפקד. החייל בין דיסמאנץ
 ״לא, או המפקד!״ ״כן לענות: צריכים היו

״המפקד !
ו מירדי, על העסק כל נמאס הבוקר עד
 לקרוא תפסיקו כבר ״אולי : בזקנים גער הוא

?״ המפקד לי
״המפקד ״כן, ברעדה. הזקנים ענו !

* * ¥
הדדיות

 ל־ הראשונה בפעם ג׳ומבה שכא ^
 לפני עצמו את הציג המלואים׳ חטיבת ^

 תקראו אתם ״שלום. :הלשון בזו החיילים
״הישבן את לכם אקרע ואני ג׳ומבה, לי !

 פוב־ ספק ללא היה כקיבוץ חכלן ן־־־*
 בעומק לבנין. בורות קדחו פעם צ׳יק. ז 1

 את הורידו לאבן. הגיעו מטרים שני של
 ברגליו. והחזיקו למטה, הראש עם פוכצ׳יק

 שמשקלה חומר־נפץ, של לבנה פוכצ׳יק הניח
הפתילים. את והדליק קילו, חצי

 בהן, האוחזים מידי רגליו נשמטו פתאום
 לא למטה כשהגיע פנימה. טס ופוכצ׳יק

 ב״פו״. הפתיל את וכיבה קור־רוחו, את איבד
* * ¥

שארות יש
 ב־ פרופסור הוא שלומית של בא ^

ה הצריף את החברה כשבנו טכניון.
 ׳יודעים שלא וראה למקום נזדמן ראשון
 ואמר בבנין אותם ׳שידריך הציע אז לבנות.
נו; שאלות. אותו שישאלו לחברה

 נוער שישנו במקום ומשגשגת,
הספר. על ושמירה עבודה יי

הפל־ את פירקו ״מדוע :שמוליק שאל
?״ מ״ח

הסוחר אביהו* ¥ ¥
מתל ברגל יצאו שבסייריס עזים ך*

 מן הרחק לא לנו בלילה לעין־גדי. ערד ) )
 כי השומרים הרגישו הלילה באמצע הגבול.
 חא־ עמוס גמל עבר ראשון עוברת. שיירה
 אחריו זהב, שעוני עמוס גמל אחריו שיש,
 שרי עם גמל וקלפים, קרם נעלי עם אחד

 וגמל קומנדו סכיני עם גמל אחריו בראנדי,
ועוד. ועוד 'גוסטאב, קארל תת־מקלעים עם

 המקלע את והציבו התאוששו שהחברה עד
 רק נשארו העסק מכל השיירה. עברה כבר

 רק עבורם השיג ואביהו שוורים, שלושה
 לאביהו אברר, כך עלובות. לירות מאות כמה

גדול. במסחר לעסוק ההזדמנות
¥ ¥ ¥

בחירות תעמוזת
 שרק מי כל אספו הבחירות קראת *8

 לגרוף לבאר־שבע אותו ושלחו אפשר /
מכ לבשה זהבקה גם המפלגה. למען קולות
 סידרו החברה• כל עם ויצאה קצרים נסיים
המשו לפי הלך והכל צבי עם בצוות אותה

לב. אליהם שם לא אחד אף : מראש ער
 לתלות כדי עץ על עלתה'זהבקה בסוף

 איפה עד העץ כל את ומרח צבי מיהר כרוז.
 זהבקה דבק. של עבה בשיכבה ידו שהשיגה

למעלה. תקועה נשארה
 שאסתר חשב באר־שבע של הפרולטריון

מ בהמוניו והתאסף ונהר הגיעה וויליאמס
 שום מקום באותו היה לא אבל לעץ. סביב

ההזדמ את לנצל שידע המפלגה מטעם זם

שצריך. כמו החד־פעמית נות
התכוון לא עוזי¥ ¥ ¥

ך זי ** י  ״ה־ :נאמר שעליהם לאנשים שי
״יקצורו ברינה בדמעה, זורעים <  כשרק !

 יוצא הוא טיפה, ויורדת השמיים, מתעננים
״עוד ״תן : וצועק .המרפסת על ! 

 ״תן :צעק ועוזי שוטף גשם ירד פעם
״עוד  ש־ ושמע לחדר־האוכל הלך אחר־כך !

 ה:,שמים. ריבוי בגלל בשדה התקלקל החציר
 :ואמר המרפסת על עלה לצריף, חזר אז

״1 התכוונתי לא ״סליחה,

 ל־ היה אפשר ואי גשם המון ירד עם ך*
בבית. גדול רעב התחיל לכביש. הגיע

 ״1 פילה של הוספה ״יש : למגיש אישלה קרא
שאין. ועשה חזר שאל, למטבח, המגיש נכנס

 דיסה. של הוספה להביא איישלה אותו שלח
שאין. והודיע המגיש חזר

 הודיע סלט, של הוספה להביא אותו שלח
שנגמר.

 יצאה, המטבח לאחראית העניו כשנמאס
הו ״אין : וצעקה האוכל חדר בפתח נעמדה

 אין לחם, של הוספה אין פילה׳ של ספה
 סלט.״ של הוספה אין דיסה, של הוספה
?״ אין של הוספה ״יש :אישלה שאל

פובצ׳יק שד שפהה *
 משלו. פרטית שפה היתה פוכצ׳יק ^
מתכוון. הוא למה מבין היה אחד כל לא /

 ל- הטנדר עם נסע ושלוש פעמיים פעם,
הרבי בפעם מלה. אמר ולא ובחזרה, ספיח
 כשהגיעו בקבינה. סדרן־העבודה נסע עית

 ״פעם : פוכצ׳יק אמר הבאר שלפני לסיבובים
 כאן.״ נוסע שאני אחרונה
 בעדינות. העבודה סדרן התעניין ?״ ״למה

פוכצ׳יק. אמר לי,״ איכפת לא זה ״הדרך

 ב־ שתילים כמה הערבים גנבו עם ך*
קל והרבה רבים מאמצים לאחר מטע.

ה עם בטלפון להתקשר פרויקה הצליח לות
 המקרה. על להודיע ורצה בבאר־שבע, משטרה

 את ם לרש התעקש מארוקאי שוטר אולם
ה פירוט לפני המודיע של האישיים פרטיו
עניו•

 שאל. ״השם?״
״אפריים.״

 ?״ המשפחה ״שם
 ״לנדגרטן.״

 ?״ האב ״שם
״שלום.״
הטלפון. את וסגר השוטר, ענה ״שלום,״

פלח השתקן, אברהם

רועה היפה, הדסה

מספוא׳ניק הרקדן, ווריק מכונאי השקט, אורימסגר הלץ, עמוספלח הפרסי, אפרים

ב .


