
בר-נור, דרור של התאילנדית בשאהובתו
תל־אביב, מכבי של הצעיר כדורגלגה
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— הישראלית באהובתו
די־נור זיהוקיו עפים החלו

 המשתעשע וחמוד, קטן תאילנדי תינוק של סצינה י0ך
א א־בא, משובחת: בעברית ואומר בבנגקוק בעריסתו \ (

 שחקנה בר־נור, דרור מעיני שינה פעם לא הדירה — בא
 בשנה היו שכן תל־אביב. מכבי הכדורגל קבוצת של הנודע

 את רוחו בעיני כבר ראה בהם ארוכים, חודשים האחרונה
 תאילנדית, יפהפייה עם שלו הרומן פרי התאילנדי, תינוקו

 במיסגרת שנתיים, לפני בבנגקוק, מכבי של סיורה בעת
אסיה. אליפות על הגמר מישחקי
 הגיעה אהובתו כאשר שנה, כחצי לפני רק נרגע דרור
 לא החליטה כי לו בישרה הרחוקה, מתאילנד לארץ אחריו
הפלה. עשתה הילד, את ללדת

מחדש. לנשום התחיל ממצחו, זיעתו את מחה הוא
המר החלוץ .1968 בדצמבר בבנגקוק, החל הסיפור

עתה זה כבש תל-אביב מכבי של והנאה השחרחר כזי

תל מכבי של המרכזי החלוץ בר־נור, דרור ך׳|* \ |״ן
! ! ■ ו ו ו נל והישראלית התא־מדית בפעולה. אביב, !

ניצחה. הישראלית אך ממש, ובציפורניים בשיניים עליו חמו

 את וזיכה — דרום־קוריאה נגד במישחק הניצחון שער את
אסיה. באליפות קבוצתו
מקו צעירה הקבוצה של במלון התייצבה המישחק, אחרי

.9 מספר את לראות ביקשה יפהפייה, מית
ש בקהל, הצעירה זו שהיתה וגילה — אליה ירד דרור

 המישחק. פתיחת עם שבידיו, הפרחים את הוא זרק אליה
אינטוגייט. דיאנה היה שמה

הגכריס כעיר גבר

 סטודנטית אינטוגייט, דיאנה1.011 אהובה
 התאהבה ,23 בת תאילנדית,

 שנתיים, לפני בתאילנד הקבוצה שיחקה כאשר שלה בגבר
לישראל. אחריו באה לקבוצות, אסיה אליפות במיסגרת

 הת־ שדיאנה דרור גילה ארצה, הקבוצה חזרה אשר ף־*
 ורודות, מעטפות של מתמיד בזרם ברצינות. בו אהבה 0/

 אהבתה על לדרור וסיפרה חזרה תאילנדיים, בולים נושאות
 רוצה שהיא הודיעה המכתבים באחד געגועיה. ועל אליו
אביו. את שיכיר כדי תינוקה, עם לישראל לבוא

״כתב דרור. מספר כאושר,״ זה את קיבלתי שלא ״ברור
 את תשאירי לבד. תבואי לארץ, לבוא רוצה את ,אם לה: תי

שם׳.״ הילד

 שלהם הרומן לתוך כאשר לוותר סירבה בחיל־האוויר, הס
לקרב. נגדה יצאה — הקודמת האהובה לפתע התייצבה

 רק שלא דרור נזכר הגדול, הרומן תחילת מאז לראשונה
 נראה לפתע, כדודהארץ. ים אלא עגול, הוא כדור־העור

 — קטן כל־כך לתל-אביב הרחוקה בנגקוק בין המרחק
 במכתביו לדיאנה לרמוז ניסה הוא מאוהבת. צעירה בגלל
 את הבינה לא שדיאנה נראה אבל מקומית, חברה לו שיש

 להגיע מתעתדת היא כי לו הודיעה האחרון במכתבה הרמז.
השנה. בינואר לישראל

¥ ¥ *
תפאדל" - אשתך זו ״אם

 הרחוק המזרח מן היפהפייה את לשכנע ניסה דור ן*•
 מסוכן שהמצב אבק־שריפה, חבית הינו הקרוב שהמזרח (

 לא, מה — בצבא ומשרת גויים עצמו שהוא בארץ, נורא
 פסקה דיאנה תשובה. הגיעה לא השני העבר שמן אלא

לכתוב.
 מיברק השנה, במרץ אחד, לילה הגיע מכתבים, במקום

 דיאנה.״ בבוקר. בחמש ללוד מגיעה ״אני דרור: אל
 אבל — בחמש יא בשש, אמנם, הגיעה. באמת והיא
הגיעה.

 דרור. מספר הביתה,״ אלי אותה ולקחתי לה ״חיכיתי
 היא שלה במכתבים הפלה. עשתה שהיא לי סיפרה ״היא

 היא כשנפגשנו, עכשיו, אבל להתחתן, רוצה שהיא כתבה
 בארץ.״ כאן לה שאעזור רק ממני. זה את ביקשה לא

 שם הוריו, בבית לגור נשארה ודיאנה לה, עזר דרור
 לעתיד, אשתך זו ״אם חודשים. שלושה הוא, גם גר

 היפהפייה את ליבלו הוריו, הגיבו לנו,״ איכפת לא תפאדל,
לביתם.

★ ★ ★

המיטות בחדר בזכות
פוט־ לאסתר איכפת. היה לה אחרת למישהי כל
 הכיר אותה דרור, של הישראלית חברתו ),20( רנץ

כמדריך־ספורט. שימש שם בחיל־האוויר, שירותו בזמן
 בר־ בבית התאילנדית את היפהפייה אסתר גילתה כאשר

 והמנומסת השקטה דיאנה די־נור. זיקוקין עפים החלו נור,
 השתיים הישראלית. מהחיילת פחות לא כלביאה התגלתה

בהזדמ מהלומות החליפו השנייה, תמונות את אחת קרעו
 סבל הרבה הכי דיור. של ימיו את והחשיכו שונות, נויות
 כדי חדרו בחלון נוקשת לביתו, מגיעה היתה אסתר כאשר

 לצאת לו להרשות סירבה דיאנה ואילו החוצה, להוציאו
 ״אני דרור. מדווח נוח,״ לא מאוד ״הרגשתי המיטה. מן
 שקט.״ טיפוס אני האלו. הסצינות את אוהב לא

 הגיעה שדיאנה יאחר חודשים שלושה נסתיימה המלחמה
דרור. של ליבו את טופית כבשה ניצחה, הישראלית ארצה.

 עתה, גם לדיאנה לעזור ביקש הקו, אורך לכל הוגן דרור,
 כאן. להישאר ביכרה היא אך לארצה. חזרה אותה לשלוח

 עברה אוברזון, גדעון אצל כתופרת זמן פרק עבדה היא
 כיום עובדת היא שם מאנדי, של הסינית למסעדה אחר־כך
 אף בבנגקוק, באליפות, ייצחו ״כשהם האורחים. פני בקבלת

 דרור אל ״ניגשתי דיאנה. מספרת אליהם,״ ניגש לא אחד
ו לארצו, לבוא אותי הזמין הוא בעירנו. אותו ואירחתי
י לא בדיוק. ,,לא דרור: כך על משיב באתי.״ ת נ מ ז  ה
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