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 ״המדריך את בפניך להציג גאים אנו
ל נועד אשר המדריך ״.1974 למטייל

 ארצות את להכיר הישראלי׳ לך עזור,
 מנהגיהן. ואת תושביהן את אירופה,
 המומחים. טובי על־ידי חובר המדריך
ושמור. גזור

כללי
 מדינת של נציגה הינך כי זכור א.

 בכלל. היהודי העם ושל בפרט ישראל
 ואל תירק אל תעשן, אל עברית, דבר

גרעינים. תפצח
 המנע הבטיחות, כללי על שמור ב.

 חפץ תרים אל זרים, סוכנים עם ממגע
 ימינה הבט הכביש את בחצותך חשוד.

ושמאלה.
 במימיה, גבוהות, בנעליים הצטייד ג.

תע אל טוב. ובמצב-רוח במגדיר״צמחים,
 הימצאות שוידאת לפני למשאית לה

אחראי. מבוגר
מקו אינו אוחתו״ ״כוט הביטוי ד.

אירופה. תושבי על בל

ה טלי אי
ל שמש, שטופת ארץ היא איטליה

בכובע. הצטייד מעוננים. ימים מעט
ובשלי בטוב-ליבם ידועים האיטלקים

האיטלקית. בשפה טתם
השבתון יום נאורות. מארצות להבדיל

באיטליה נוף!
בשדות מטיילים ואיטלקית איטלקי

 את תחלל אל ראשון. יום הוא באיטליה
הראשון. יום

 הוא האיטלקים של הלאומי המאכל
 לקום נהוג הארוחה בטיום איטריות.

מהשולחן.
 כל ונציה. ושמה עיר ישנה באיטליה

 בערד- הצטייד במים. מוצפים כבישיה
מכו זו בעיר המקובל הרכב כלי ליים.

״גלדיולה״. נה
 את לראות נוהגים קשישים ישראלים

ולמות. נאפולי
הולנד

 הולנדים. :אוכלוסיח
אמסטל. :הבירה

מכפ הוא הולנד של שטחה :שטח
ברוחבה. אורכה לת

ת - הגמל המדבר ספינ
ההולנדי של הטוב ידידו הוא הגמל

ועלט דעם וילש אייאקס :הימנון
פם. פרפה פה וינט קופ

וגר מעץ נעליים נועלים ההולנדים
לסנד במסמרים. הצטייד מדיקט. ביים

נגר. בהולנדית קוראים לר
)4 טור ,3 בעמוד (המשך

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

קרח
 גם משלו. שאיפות יש אדם לכל

 הרבה כבר לטלפון. שואף אני לי.
שנים.

 לאנשים זרי־שושנים לשלוח רציתי
 עם להתחתן בדואר־הנדסה, הנכונים

 מאושר, מפעל להיות המכוערת, בתם
 חבר־כנסת־חולה־לב־ונכה־משרד־ או

בי כוכב בשמיים כשנפל הביטחון.
 כל בסוף אמרתי קו, התקנת קשתי

הפנוייה.״ במרכזייה הבאה ״לשנה פסח
עמו תפוסות, המרכזיות כיל אבל

 עם אין מיספרים. אין קודם, אין סות,
לדבר. מי

 לא לצדיק• גמול יש כן פי על ואף
 — גדול שלט מצאתי מהבית רחוק
 חדשה. טלפונים מרכזיית תוקם כאן

 מרוב עיין עצמתי לא לילה באותו
ש משאלה שהתגשם, חזון התרגשות.
 ומאותו לכך? זוכים כמה התמלאה,

רו ובלב אוהבת בעין מלווה אני יום
להתקד חרד שלי. ■המרכזייה את טט

 זה קיומה. לעצם להצלחתה, מותה,
 במרכזייה מאוהב להיות פשוט לא

 וסבלנות. זמן הרבה דורש מתפתחת.
 בוקר בכל נואשת. חד־סיטרית אהבה
הפי את הצח, הטיח את במבטי מלטף
עי מעביר לתלפיות, הבנויים גומים

 ולבי חמוקי־האסבסט על בגאווה ניי
גדותיו. על מלא

 וזעום בקינאה, המרום שרפי ראונו
 וצינן, מעבים יצא ורוח ולי. לה זעמו

מ הקפיא שלי. המרכזייה את והקפיא
 שמתרצים כמו בתקציב, קיצוצים טעמי
 את יודע אני אבל העיתונים, זאת

לשמה. קינאה היתה שזו האמת.
מוק קפואה• מרכזייה לי יש ועכשיו

 מיקפא־טל־ אחרת. להודעה עד פאת
קפוא. לבי גם פונים.
שיש איתי, להתקשר שרוצה מי אז

גלוייה. לח
קוביות־קרחד מחייג אני

ב להתנחל בא ישראל כשעם
 עם הגבעונים לו חיכו סבסטיה,

ואבטיחים. שתייה-קרה ארגזי
עמים. שני בין היסטורי מפגש

 תרועה בקול עולה אחד עם
מנ וזה אחר, עם של שדותיו על
 במה לו ומוכר ההזדמנות את צל

לירות. כמה עושה בקבוקים.
 של מנהגו הוא שבך באילו

עולם.
שמת כפי צמא, האחד העם

 ומיימית, ארצית לשתייה גם ברר,
 ואינו קונה מוכר. מי חשוב ולא

מסמיק.
ו העיתונים באים ואחר-בך

 האורנג׳דה מעשה את מספרים
בי מצאו העמים ששני ואומרים

 משותפת. שפה בסבסטיה ניהם
שנמ היחידה המשותפת השפה

״לירה ז ״כמה : היא צאה ״לי !
ונוס.״ רה

 טוב כל-כך שמכיר ישראל, ועם
ה את כנראה שבח התנ״ך, את

יהושוע. מספר הידועים פרקים
להקיא. לי תרשו אז

פרו
ורבו

 מפרה אני
מרבה אני
 השורות את משלים אני

 שדוללו
והתבלו

מילחמות באלך

 מוליד אני
ממליט אני
 לאוגדה אבא כבר אני

 שתהפוך
 בולם כמו
באגדה לדך

 דופק אני
שוגל אני
 בטין נורא עסוק אני
 לסתום כדי

 בורות המון
בית-עלמין באיזה

 נבוך אני
שואל אני
 ברורה תשובה דורש אני

 — לא מדוע
 ישר לשפוך

אמא־אדמה. על


