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— אדמות עלי ביותר והשליו השקט המקום ליד ושליו, שקט במקום טרומפלדור, ברחוב
 ולפני אחרת אתמול כך. נקראת היא היום ״בוננזה״. שנקראת מיסעדה נמצאת הקברות, בית

 הוא ועכשיו זה אחר בזה שמות ומחליף בעלים מחליף המקום אחרת. עוד נקראה אתמול
בלבד. מיסעדה הוא ובצהרים ומיסעדה פאב הוא בערב ״בוננזה״. נקרא

 שוב, להחליף עומד שהוא לכך סימן זה האם ריק. כמעט היה המקום בצהריים. באנו
 שמקרוב סיבה ואין בהחלט טעים כאן האוכל שהרי בטוח. לא יבעלים? שם בקרוב

לסמוך). מה כמובז אין ביותר הקרובים השכנים (על אותו לאכול יבואו לא ומרחוק
 בחמאה וקלמארים יווני סלאט ראשונות: מנות שתי והזמנו מרווח שולחן על התיישבנו

 גבינה מלפפונים, מעט שבהם) והעדינים (הרכים חסה מעלי מורכב היה היווני הסלאט ושום.
 סלאט כלל בדרך שחורים. וזיתים פרוס לבן בצל לשכוח: ושלא עגבניה מלוחה, בולגרית

 שילוב אך קצת, דליל היה הרוטב כאן זית. שמן של עשיר ברוטב לטבול צריך כזה
מצרין. היה והגבינה הירקות

¥
 לבשל איך באמת ויודע קלמארים באמת שאוהב מי ולעילא. לעילא היו הקלמארים

 ללא שלהם הבשר את לטעום יהיה שאפשר כד בצק, של מעטה ללא אותם מבשל אותם
פיקאנטי. וגם עדין גם היה והחמאה השום ורוטב הבשר היה כאן והטעיות. בילבולים
הארוחה. מסמר היה הבצל מרק הבצל. מרק לעומת וכאפס כאין הוא זה כל אבל

 כל פי על היה עשוי הוא כזאת. באיכות מרק־בצל בארץ אכלתי לא שעדיין לי נדמה
 ומקטין שמדמה מי בצל, הרבה הרבה דרוש טוב בצל למרק־ הכללים. לכל ומעבר הכללים

 יש הבצל את שמשחימים אחרי עצמו. את ולא המרק את מרמה הכמות את ומדלל
ולבשל. מרק זה כל על ליצוק כך אחר ורק אותו, שיסמיך קמח של רכיכה לעשות

 קלויות, לחם פרוסות בקרקעית לשים אש, חסינות לקערות להכניסו יש מוכן נראה כשהמרק
 הגבינה את אחרת, גירסה (לפי מגוררת צהובה גבינה לפזר ועליו המרק את עליהן ליצוק
היתוך ומקבלים למעלה והגבינה הלחם צפים בתנור הלחם). פרוסות על יש גם לפזר ניתן

יותר כזה מרק מהתנור. המרק את להוציא מותר ושחומה מותכת הגבינה כאשר מהחום,
 וטעמו והגבינה, הלחם של והצמיגות עצמו המרק של הצמיגות בו יש אך לוהט, הוא מחם,

 מהמהדרים. היה ״בוננזה״ של הטבח יין. מעט גם זה לכל מוסיפים המהדרים להפליא. משובח
להם. מעבר וגם הכללים כל פי על הוכן המרק כאמור:

*
 נתח מצויין. היה העגל בפילפל. וסטיק פיטריות ברוטב עגל הזמנו עיקריות כמנות

 שביקשנו, כפי בינונית, במידה מטוגן זיופים), בלי אמיתי, עגל (כלומר: רך עבה, בשר
 הפילה. ממעטפת נלקח הוא הנכון. הסטיק היה הסטיק פיטריות. של עשיר ברוטב ומכוסה

 עד טוב כל־כך טעמו הבקר. של ביותר המשובח לחלק נחשב זה חלק בארצות־הברית
 היה הטעם סטיק. היה הסטיק כאן הטבעי. מעסיסו וליהנות האש על אותו לשים בעצם שדי
 הקלאסית, הגירסה כלומר: מפולפל, סטיק של הנכונה הנוסחה בדרך־כלל אך משובה, טעם
 רוצים ואם בשלהבת), שהודלק (כלומר: משולהב קוניאק מעט פילפל, סטיק, רוטב: ללא היא
 ובאלכוהול, בפילפל מעורב כשהוא הבשר של הטבעי הרוטב יין. בקצת זה כל להדיח ניתן
 :ברוטב מפולפל סטיק של מקובלת, פחות גירסה, גם יש טעם. אניני של טעמם לספק כדי דיו

 היה לא שהרוטב לא מדי. וסמיך עבה הרוטב היה כאן הפילפל. גרגירי מעורבים שבו רוטב
הטבעי. טעמו על המאפיל סמיך רוטב דורש אינו טוב סטיק אבל טוב.
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 ממשלת של מדיניותה על
ג הדרוזים בלפי ישראל

הגולן. רמת
1.

ש להבין ממשלת־ישראל על
הדרו בין להפריד שלה, המדיניות

ה שאר ובין הגולן שברמת זים
 ברמת הדרוזים נכשלה. שטחים
 בירדן, בלבנון, בישראל, הגולן,

המקו שאר ובכל ובקנדה בסוריה
 .עם ואינם ערבים, הם בעולם מות

ממ לכל היה שנדמה כפי נפרד
ישראל. שלות

 ■מאז ישראל ממשלות מדיניות
 בין להפריד היתה החמישים שנות

ב פגעו בכך למוסלמים. הדרוזים
שלמרבית הדרוזים, של כבודם

 למדיניות בחלקם הסכימו הצער
תפ קיבלו וכתמורה זאת, פושעת
כלשהם. קידים
במדינת שחי דרהי־ערבי אני

 לגבי היתד, לא ומעולם ישראל
 ערבי. או דרוזי אני, מי השאלה

 בשייכו- שמפקפק מי לכל מציע אני
 הערבית לאומה הדרוזים של תם

 לממשלת היסטוריה. מעט לקרוא
שתצליח שעד מציע אני ישראל
לק לנו תניח יהודי, מיהו לקבוע

ערבים. הם שהדרוזים בוע
פוארסה עלי
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 פוליטי גוף להקמת הצעה
חדש.

המדי בשטח ההתרחשויות לאור
 החברתי ובמיוחד — והחברתי ני
 של״י כמו שתנועות הזמן הגיע —

 כמו וחברי-כנסת עכשיו, ושלום
ושול שמטוב ויקטור שריד, יוסי
 נתן אייבי כמו אישים אלוני, מית

 ועמום קינן עמום כמו ואנשי־רוח
 לקיצונים תשובה ויתנו יקומו עוז,

 לעצירת התנועה ולאנשי הדתיים
הנסיגה.

אהרון קורא
ואומץ חזון

 ובתנועה אחד שבמחנה יודע אני
ה את לעצור יהיה אפשר אחת

 לפי המדינה. על המשתלט טירוף
 ובמיזרח במדינה והדינמיקה הקצב

 ליצור הזמן הוא עכשיו התיכון,
ורחב. גדול וחברתי פוליטי גוף

 שנתנו אזרחים, שהרבה לי ידוע
ל האחרונות בבחירות קולם את

 השיל־ את להחליף על־מנת מערך
יצ ביניהם, אני וגם במדינה, טון

 אותה למען ביחד הפעם טרפו
מטרה.

 כוחות בין פעולה שיתוף רק
 תחיית את יחולל השפוייה הציונות
 הישראלי וציביונה הציוני, המיפעל
האמיתי.
 כדי וחזון אומץ הרבה צריך

 שיתוף רק ביחד. ולפעול להתאחד
ואנשים גופים אותם של פעולה

ה לטובת אחד בראש שחושבים
המהפך. את יגרום מדינה

רמת־אביב אהרון, אלי
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 10 לגבי החדשה התקנה
 שלא ביטוי ללא צ׳קים
החש לבעל גורמת בובדו,

 לתקופה מוגבל שיהיה בון
שנה. של

 — כחלמאית לי נראית התקנה
 כבר אם לדעת כדי בהלם, ששם,
 שהמעיל ולאחר — ההר את הזיזו
הוזז. שההר קבעו — נגנב
 אפשר צ׳קים בעשרה אפילו א.

שקלים. במיליוני לרמות
 ובעונה בעת להוציא אפשר ב.
 פנקסי עשרות בנקים מכמה אחת

צ׳קים.
 לא כיסוי ללא הצ׳קים מקבלי ג.

 כבר הצ׳ק שמוציא לעולם יודעים
מוגבל.

 — המוגבלת השנה תעבור אם ד.
 צ׳קים להפיץ המוגבל יוכל לא האם

ז כיסוי ללא נוספים
 תקנה יאשרו שלא למה לכן,

 אחד שכל הדעת, על מתקבלת
 יהיה צ׳קים, פינקס להוציא הרוצה
 החשבון בפתיחת להביא מוכרח

 שיחתמו מהימנים, ערבים כמה —
 כל על כנהוג בטחון, שטר על

מאשר? שהבנק הלוואה
 מעוג־ כן דווקא הבנקים אולי

 ללא צ׳קים הרבה שיחזרו יינים
 הבנקים את המזכה דבר כיסוי,

נוספות. גדולות בהכנסות
תל־אביב שלוכסקי, זאב
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שמר. נעמי על-פי

 בית עוד פוצץ פה־ושם / היטב תסתבלו העיניים, את תפתחו
ם יש / לב עוד ונשבר  תקומו אז / חמניות לא — הדרן ליד מחסו
להיות. יכול לא — ותגידו

 אנשים / מאוד טובים אנשים / הדרך באמצע טובים אנשים
ן את חוסמים טובים י דמעות• וגאז באלה / הי

 ללבת בדיוק חשק ואין / לבית-סחור עד הדרן מאוד ארוכה
 לשם ודאי בני / היומי לעוצר תפשוט כשהיחידה אן / לניקיר

בשמי. ויתנצל ייגש
 חיילים / מאוד טובים אנשים / הדרך באמצע טובים אנשים

פקודות. ממלאים רק הם / הדיד אה פורצים טובים
 לך יאמרו אם / מושלם חייל היה / :לבנו אמר אחד איש

 / שלחה בתה את אחרת טובה ואשה / מדם תפחד אל לירות,
המלאכה. את לגמור לצבא־העם לעזור

 אנשים / מאוד טובים אנשים / י*ידה באמצע טובים אנשים
לצעוד. כיצד שבחו / הדרד את זוכרים טובים

 לוואדי ליבי משאלות / הכפר בוער מרחוק ברוח, אילן מרשרש
 תוכלו עוד / שבת להרוג הטיילת אל תצאו אם / בבר זה נסחפו
אט. אט בים שוקעות :אותן לראות

 אנשים / מאוד טובים אנשים / הדרך באמצע טובים אנשים
לצעוד. מסרבים אבל / הדרך את רואים טובים

ברעם זוהר, רקפת


