
גרמניה כנציג אזרחיה ז

מינכן!״
 במקומם? באו רגשות אילו כן, ואם ת?

 הזה", ״העולם צלם התחפש אלה, שאלות
 הרשויות בקונגרס כנציג בארץ המבקר ן,

 בתנועת־ בקיבוץ, כיקר ציבוריים, :מקומות
 חברי שני ידי על מלווה כשהוא כרחוב,

 התרשמותו על אגור של סיפורו מתפרסם
שאירע מה על מלוויו שני של סיפורם עם וד

 והוטעו אגור עם שנפגשו האנשים של זם1
 היתה לא הכוונה כי שיבינו תקווה מיד

הלאומיות. לבעיות־היסוד יחסם על בכנות ד

 בית־ באולם אגור יעקב יושבהקונגרס נמריאת כנציג
שאר עם יחד בתל־אביב. הבימה

ב אגור עשה
 עומאר מועדון

יושב אגור, עקב

ו ך שנ ג  הס־ בשולחן הזוגות שני אל י
 אולי מדברים ״אתם ושאלנום: מון

״גרמנית?  שני הנשים. אחת קפצח ״כן!״ !
 כך בל גרמנית ״לא קצת: הסתייגו הגברים

אמרנו, דבר,׳׳ ״אין אידיש.״ יותר זה טובה,

 האיטלקי השגריר ישב אחר בשולחן ניב.
ב גרמנית ודיברתי ויסקי שתיתי בישראל.

 ככל הייתי לב. שם לא איש אולם רם, קול
 לרקוד, זוגות כשעלו רק במקום. אורח

 לבנות־זוגם: לוחשים בגברים הבחנתי
 ומלוזי אשתי עם עליתי הגרמני!״ ״זהו
 ולו־ רודה אילקר, שרו שם השניה, לקומה

 הת־ רומנטית. באוירה נוגים שירים ליק
 התג את והבלטתי אילקה, ליד בכוך ישבתי
 לא איש גרמניה. הכתובת: עם בגדי שבדש

התרגש.
ול ההפסקות אחת בעת לאילקה (ניגשנו

מינ עירית ראש יושב לידן באזנו: חשנו
הת אילקה בגרמנית. שיר תשיר אולי כן.

 ואחרי בגרמנית.״ שיר אף יודע ״אינני נצל:
 לו לשיר יכול ״אני הוסיף: קל הרהור

 שוברם.״) של מריה אווה את
 רגל מכף אותי סוקר שאילקה הרגשתי

ב ולנגן לשיר המשיך אחר־כך ראש• ועד
ב נוגעות כשכתפיו מולדת, שירי שלווה
 יותר השקטה באווירה שגם ראיתי כתפי.

 בחברתו. יושב שגרמני לאיש איכפת לא
לשול סמוך בשולחן למסה. חזרה ירדנו
 אידיש. דיברו הם זוגות. שני התישבו חננו,
 נעצו אותי כשראו מפולין. שהם היה ניכר

ביני והתלחשו נוקבים מבטים ובאשתי בי
אותם• לעורר צורך היה הכל. זה הם.

★ ★ ★
משפחתי צילום

 מרגיש הוא גרמני. עיריה ראש כאן ״יושב
 לפגוש רוצה היה הוא מאוד. משועמם קצת

 מוכנים אתם אולי קצת. ולשוחח אנשים
השולחן?!) אל להצטרף

 שני העבירו ובהתלהבות הבזק במהירות
 לשולחננו. וכוסותיהם חפציהם את הזוגות

הזו אבל בספרדית, שירים שר מריו הזמר
 לשונם. שטף בעד לעצור יכלו לא גות

 מאיפור, אוסטרי. שאתה חשבנו ״בהתחלה
 עירית ראש שאני אמרתי בעצם?״ אתה

 שאלות לשאול התחילו תיכף והם מינכן,
 איך ? ביקרת ״איפה תייר: לכל שמפנים
 חומוס, כבר אכלת והאם בעיניך, מצא־חן
 חריף אבל טעים ״זה וקבאב?״ שישליק

 יודעים?!׳׳ אתה ״מה אשתי. ענתה מדי,״
 מגבעתיים ביטוח סוכן הגברים, אחד אמר
 הנה בא חדשים כמר, ״לפני רוטמן: בשם

 אכל הוא הזמן כל מסחר. בעניני שווייצי
 אמר בעצמו הוא מזרחיים. מאכלים רק

)20 בעמוד (המשן

 מנוכחותו כלל הופרעו שלא ולוליק, רווה אילקת הזמרים ליד אשתו עם יחד
 ליד מישראל. התרשם כיצד לדעת אילקה התעניין יותר מאוחר האורח. של

הארי. במראה נעזרה ראש־העיר, כאשת עצמה שהציגה אשתו יושבת אגור
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שכזה. בתור אותו המזהה תג כל רגע אותו נשא לא וא
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גרמניה. עם ליחסים בקשר מפ״ס עמדת את לידיעתו להביא דאגו בחדרם, אותו
 מסייד שבשרון, יקוםבקיבוץ

ב המדומה ראש־העיר
ראשו. ושומר הקיבוץ מחברי אחד חברת


