
ע בטעם■וחד. אותו שותים ענ ועוד. דגיליאדל־גדייילימוןיו

 עוד לראות הנידחים, לכפרים לחזור חלמתי
 שנמצאים אתרי־ד,אמנות כל עוד. וללמוד

 אותי. עניינו לא בחו״ל תייר לכל ומוכרים
מייצ שהם ובמה באנשים רק מעוניין אני

 הכל מסבירות שלהם עבודות־היד כי רים,
שלהם. התרבות ועל האופי על

 לשי־?!ונג הדחיפה את קיבלתי גם כך
 בארץ מזמן לא שהקמתי חנויות רשת —

 שמו חיפה. ועד מבאר־שבע משתרעת והיא
 אופי לשם נותן ו״קונג״ שי, הוא בני של

בחנו- מציג אני המיזרח־הרחוק. של אכזוטי

בהמת־משא. הוא בבאנגקוק
ב זכתה עמי, של אשתו שרה,

המקומיים. בכפרים הפיל גב על מודרך סיור
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הטוב האוכל אל בואו
?!1 ׳13 הטוב םעהט אל בואו ה • נ׳ר־דנון ב ל י | 0 ח | ת א ו ו ל  מ
ם י ג גר־יר* ברי■ או ונדד • ד
ת 235607טל: א.י,ת73 יהודה רח.בו רצון בי

 וממקומות העולם רחבי מכל עבודות־יד יות
אליהם. להגיע שאי־אפשר

 שאעמוד עד כסף הרבה שאפסיד יודע אני
 אותי. מעניין לא זה אבל הרגליים, על

 האלה עבודות־היד את לראות אוהב אני
 בארץ שגם רוצה ואני סיפוק, בהן ומוצא
אותן. להעריך ילמדו
 שלי, לעובדים מיוחדים קורסים נותן אני

 הדברים, ערך את לאנשים להסביר שידעו
 או מאפריקה ילידים כמה אביא גם ואולי

 שילמדו כדי לישראל, מהמיזרח־הרחוק
 ממש זה הדברים. את לייצר כיצד בארץ

 אני כך לארץ, חדשה תרבות להביא כמו
מרגיש.

 גפלאות
ה״בודי־מסאג״׳

לשיווי! פועלי□ אנחנו
 החלטנו אנחנו המדינה. את לשנות רוצים איננו

 אנוכיים, פחות ולהיות עצמנו את לשנות
ויותר... מתחשבים יותר סובלניים, יותר מנומסים, יותר

ממך לשמוע נשמח

גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים

 במיש- לראיון כשבאתי התחיל זה ל ,ך*
 ב־ להסתובב לי והציעו רד־ד,ביטחון

 ״הציעו :לה ואמרתי לאשתי ניגשתי חו״ל.
 תפקיד במישרד־הביטחון, מיוחד תפקיד לי

 לאן״ או מסכימה את בנסיעות. שכרוך
 ראתה נישואינו שנות עשר שבמשך אשתי,
הסכימה. בשקט, לשבת יכול לא שאני

 לי היתה פרס. היתד, האחרונה התחנה
 החלטתי המעבידים. עם היתקלות איזו

 ישראלי פגשתי החוזה. את איתם לנתק
 הרבה הרווחתי בפרס במיזרח־הרחוק. שגר
 למיזרח־הרחוק. נסעתי 1974ב־ אז כסף,

 בטכסטיל, שעסק אדם אותו עם התיידדתי
 הנידחים הכפרים בכל להסתובב והתחלתי

שם.
תמיד בבתי־מלון. גרתי לא פעם אף
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