
ה עמד שדי חדר־המלון מרכז ך■
- *  גופו כשחלק האפריקאי, דיפלומאט ״

 ה־ על היו בגדיו לגמרי! עירום התחתון
בלבד. הגופייה את שמר לגופו ריצפה.

 לצעוק. אפילו הספקתי לא אבל ״נידהמתי,
ה בידו הפה את לי סתם אלי, קפץ הוא

 משונה חיוך הזמן כל פיו כשעל גדולה׳
שכזה.
 אותי זרק הוא הגה. להוציא יכולתי ״לא

 הקצה מן מכה קיבלתי המיטה. על ישר
 אותי שיחרר הנראה, כפי וזה, המצע של

עירום. אותו כשראיתי שקיבלתי מהשוק
 אותם. וסרטתי הפנים את לו ״תפסתי

 עלי ללחוץ והתחיל אותי עזב לא הוא אבל
כובד־גופו. כל עם

 בעלת־ במיסדרון עברה רגע ״באותו
 תפס מהמיטה בבהלה קפץ האיש המלון.

לובש כשהוא מהמלון וברח המכנסיים את

הדיפלומא ליחסיה כאחראי בלונדון, היושב
 פתיחת עם ישראל. עם מאלאגאש של טיים
 בתל־ רנדריאמאללה הופיע המיזרח יריד

היריד. אירועי בכל ארצו את מייצג אביב,
 היה מלכים, בכבוד ממש נתקבל הוא
 זאב שר־המיסחר־והתעשייה, של אורחו
 מרדכי תל־אביב, עיריית ראש ושל שרף,
 שיש נרמז הישראלי למשרד־החוץ נמיר.

 כוכב־ ״זהו משי: בכפפות אליו להתייחם
 המאלאגאשית,׳׳ ברפובליקה עולה שביט
 שר־ של יד־ימינו גם הוא לכך ״נוסף נאמר,

 העשירה.״ ארצו של הכלכלה
לביא. מירי את בישראל ירים פגש ואז
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רזון גטה חשוב אורח

 ה־ השיער בעלת היפהפיה, *!•ירי
העינייני, וסיגנון־ר,דיבור הגולש בלונדי

התנגדתי! .תו׳
ריצה.״ תוך־כדי המדרגות, על המכנסיים את
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כאהבה ממאדאנאסקד

ספר מתוך לקוח אינו זה יאור
איר המתוארים הדברים זר. •הרפתקות ו

 הירושלמית, לביא מירי של לדבריה עו,
 ברחוב השוכן ומסודר, נקי במלון ),19(

בתל־אביב. הירקון
 בחדרה, לדבריה, אותה, שתקף והאיש

ב מאלאגאש נציג חשוב: דיפלומט הוא
 לשלושה ואב נאה ,31 בן גבר ישראל,
ילדים.
 דרכון עם ארצה הגיע רנדריאמאללה ירים

 בדרומה אי — המאלאגאשית הרפובליקה של
ב בעבר, שכונה האפריקאית, היבשת של

 נפתח בו ביום הצבאי שירותה את סיימה
בתל־אביב. היריד

ב הארץ, את מעט להכיר שרצתה כיוון
 בירושלים, לחיי־לימודים־ושיגרה תחזור טרם
ל שנרשמה לאחר מייד החליטה, היא

 לעשות בירושלים, העברית אוניברסיטה
הערים. ביתר סיבוב

 במלון, חדר לעצמה שכרה ראשון כצעד
ידידיה. המליצו עליו

ה באורח פעמים, מספר פגשה, כאן
 בית־המלון במיסדרונות בעיקר, — כושי

 בצורה עיניו את בי תקע תמיד ״הוא הקטן.
 ״אבל השבוע, מירי, סיפרה ביותר,״ מוזרה

גב לסקרנות שלו המבטים את ייחסתי אני
סתם.״ רית

 בעלת־ דאגה כלשהן, חששות לה היו לו
בגאווה לה כשסיפרה אותן, לפזר המלון

 שעבר, ד ביום ירים, דפק כאשר לכן,
 בבוקר, 10 בשעה מירי, של דלתה על
המאלא־ ביקש בצרפתית לפתוח. היססה לא

 היא אם ושאל המכנסיים לו שנקרעו המלון
 חדש. רוכסן לו לתפור מוכנה
יכולנו לא אני וגם בעלת־המלון ״גם

ו הרו; זה ו ד ת י ב ד ב ת טאדאגאש■ דיפדוטט :אביב ב
 עירום היה וכשחזרה - מחדרה ■שראדית גערה הוציא
ה וניסה התחתון גופו בדודה ב שכי ה מיטתה עד ל

מאדאגאסקר. בשם צרפת, שלטון תחת היותו
 בירושלים היושב ציר אין למאלאגאש

שלה, השגריר מונה לכן ביב.1$בתל־ או

 האפריקאי, האורח של רם־המעלה מעמדו את
ב ובעל־משפחה נשוי שהוא העובדה ואת

הרחוקה. מולדתו

 את לו שתמצא הבלונדית הצעירה מן גאשי
הצרפתיים, נתיבי־האוויר של מספר־הטלפון

פראנס. אייר
 מגומגמת בצרפתית — הסכימה מירי
 לעיין ירדה חדרה, את עזבה היא משלה.

במדריך־הטלפון.
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מכנסיים" ״ביי

 במיסדרון, ״כשהייתי :מירי ספרת **
 ה־ נשאר בו שלי, בחדר רעש שמעתי *'4

 נפל. סתם שמשהו חשבתי הכושי. דיפלומאט
רשמתי פראנס. אייר מספר את ״מצאתי

 שלו. הטיפשי התירוץ מן צחקנו להתאפק:
ל ומיהר מגוחך שהוא כמה הרגיש הוא

הסתלק.
 שלי. הדלת על שוב דפק ״אחרי־הצהריים

 להיכנס, לו נתתי ולא קטן חריץ רק פתחתי
 ואמר התחנן, כל־כך הוא אבל בהתחלה.

 יצאתי כי עד — סליחתי את לבקש שרוצה
 סיגריות של קארטון ביד לו היה אליו.

במתנה. אותו לי נתן והוא אמריקאיות,
 אמר אז הסיגריות. את שהחזרתי ״כמובן

 יכלתי לא יפה. אשד, את גבר. רק ,אני לי:
כאלה׳. דברים עושה לא אני אבל להתאפק.

ב אתלונן שלא בפני התחנן ״אחר־כך
במאדאגאסקר. שלו המשפחה בגלל משטרה,

 הנדדיאמאללה ירי□
?—2 4 , , , - —,א— ,
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 ומצאתי — חזרתי פיסת־נייר. על אותו
 מכנסיים.״ בלי אותו

 חרותה שנשארה הסיצנה התרחשה ואז
¥ ¥ ¥הצעירה. של בזיכרונה

נכד!״ רק ״אני
 שבעלת־ מזועזעת, כה היתה **ירי

ו לחדרה אותה לקחת נאלצה המלון •>1
 חצי כעבור שתירגע. כדי קפה כוס לה לתת
להתעודד. הספיקה בערך שעה

כש הכושי ״חזר מירי, מספרת ״ואז,״
לבעלת־ אמר הוא ורוכסן. המכנסיים בידיו

 בממשלה מעמדו את יהרוס שזה אמר הוא
שם.

 דבר כל לי לתת שמוכן לי אמר ״הוא
 לא הבטחתי אתלונן. ולא לו אסלח אם

 שלא בתנאי — המשטרה עם להתקשר
אמצא.״ בו למקום אפילו יתקרב

 רנדריאמאללד, שב לא יום מאותו ואכן,
 היה צריך כי אם להיפך: מירי. עם ודיבר

 התחיל בארץ, אחדים שבועות עוד להישאר
 כמה מכאן להסתלק כדי — הכל את לארגן
מהר. שיותר
 מתאים מטוס מצא האחרון השבת ביום

ישראל. את ועזב —


