
מדריך
אילחי

 ואני לאילת, שבוע לסוף יורדת רק אגי
 בל מדוע? העולם. כל את שם מוצאת
 נשוי גם ובדרד־כלל משהו, שהוא מישהו
 ואין שלו, השנייה על רושם לעשות ורועה

 אותה לקחת ביחד שניהם או כסף זמן, לו
לאילת. איתה יורד — לאירופה

 ראיתי ב״ותר הדרומית בעיר וחצי ביום
 הייתי שאם נשואים, צפוניים הרבה כל־כד
לעש הכנסז• מספקת הייתי עליהם כותבת

 וכתבים בלשים, מישרדי ,עורכי־דין, רות
חו לפרנס יכולה הייתי בתי־מישפט, של

הזאת. המערכת כל את ארוכים דשים
 פוגשת אני מי ואת לדרום, ירדתי אז
 הפראית הרווקה ציבעון. ורד את שפז

ה.קצ- בחייה המון בבר הספיקה 27ה־ בת

ציפעון ורד
לבד שוב

 אתה למושג. הפכה היא הכל מעל אך רים,
בנסי לאוטובוס מתכוון ואתה אגד אומר

 קולה קוקה אומר אתה בין־עירונית. עה
 אומר אתה משקה. לבקבוק מתכוון ואתה

 אירובי. למחול מתכוון ואתה ציבעון ורד
 יש אחרות, אוטובוסים חברות יש נכץ,

 אחרים, אירוביים מחוללים אחרים, משקאות
ב ראשונים זכות מגיעה שלה דומני אך

 באילת. גם כנראה מבינים זה ואת עניין,
שנפ החדשים המלונות שאחד כך, כדי עד

 בחודש, פעמיים אותה לקחת מוכן שם תחו
 שתרקיד כדי רק ושוב, הלוך טיסות עם

שלהם. האורחים את קצת
 זמיר, מאיר בחברת שם אותה פגשתי

ב החיפאים את בידר מחייו שנים שעשר
 ירד הוא עתה בחיפה. התיאטרון מועדון

 ורד, נולדה אגב, שבה הכרמל, מעיר
האילתי. המלון אורחי את לבדר לדרום,
ל מארח הוא והמשעשע הרווק מאיר

 של מחסורה לכל שדואג זה והוא מופת,
 לבד. כן, לבד. שוב היא שבאחרונה ורד,

 לה, להכיר צריך לא הוא אילת את אומנם
 שנים, שלוש שם לחיות הספיקה היא כי

 שם יש המקום את עזבה שהיא מאז אך
 עליהם, יודע שמאיר חדשים, דברים המון
 אנרגיה קצת לשחרר רוצה והיא לא וורד

 הבנתי, שאני כפי ׳לשם. מגיעה כשהיא
 הבאה ובפעם המשימה גודל את מבין הוא

 לצאת לה יתן לא הוא לשם, תגיע כשוורד
 אותו ומגלים חבר, זה חכר לבד. מאילת

כאלה. קשות בתקופות רק
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 לע״תים שלהם. הרגיל בלהט הדיונים נמשכו ובאולם הבימה על

 הקונגרס של מאחורי־הקלעים אך חילופי־מהלומדת■ כדי תוך גם
 יושב־ היה אילו מרתקים. ממש דברים התרחשו 30ה־ הציוגי

 מחיץ להלך זמן מוצא דולצץ, אריה הציונית, ההנהלה ראש
 שמעתי, שאני בפו — נהדרים סיפורים שומע היה הוא לאולם,

האומה. לבנייני כשקסצתי
 את להוציא בזה, זה קשורים אינם הסיפורים חמשת גיבורי

לקונגרס. מסביב התרחש שהכל העובדה
 הציונית, העבודה מתנועת ציר הוא הגבר :ראשץ סיפור

 האשד. מוניציפליות כדמות מוכר מפותחת. כרם ובעל נשוי
מהליכוד. מחו״ל, צירה היא

 שותים עצמם את מצאו הם המייגעים לדיונים החמישי ביום
 האורחים כניסת שליד הבית, במיזנון בעמידה, כריך ואוכלים קפה

 מוצאה מארץ חודות החליפו הם שם, מילה פה, פילה החשובים.
מאוד־פאוד. והתיידדו ארצות־הברית, הגברת, של

 הגשמת בארץ־הקודש בנישואים רואה חוקה, שהגברת, מסתבר
 במיפלגתו, ותבריס שורשים בעל בן־שיחה, שלד״ הציונות חזון

 ישתדל שהוא העזרה ועל בארץ, הרווקות קשיי על לה סיפר
 אותך,״ מנשקת ממש ״הייתי לישראל. תעלה היא אם לה להעניק

 שלא בוודאי ״אבל לה, השיב הוא ברצון,' ״או. הצירה. לו אמחה
הלחי.' על ולא במיזנון. פה,

 מצוי וכישראלי חשב, חשב, כבר. אז כבר, אם — אומרים איך
 הגברים, לשיחתי הכניסה אל אותה משך הוא פיתתן. מייד מצא

 ארוכה נשיקה לנשקה. ■והתחיל במיזנון, העוברים מעיני הנסתרת
 שהשעון לי סיפר מהשירותים, שיצא לתנועה, שחבח כל־כך,

 בודק בעודו הנשיקה. משך את למדוד היה ואי־אפשר נעצר כבר
 בכוח דחפה היא עינה. בזווית האמחקאית ,זאת ראתה שעונו, את
האמרי הזמן. מודד חברו על נפל שכמעט הישראלי, הנשקן את

 בצחוק פרצה והיא שמרנית, לא מאוד היא שהסתבר, כפי קאית,
 יותר טובים מיסתור מקומות לו למצוא יצטרך והישראלי גדול.

שלו. הבאים לנישוקים
 באחד שישן אמריקה, מיבשת קשיש, ציר שני: סיפור

 שיצמיח למלון, בהגיעו ביקש, הבירה, של הגדולים מבתי־המלון
 ותנעים בירושלים אותו תלווה מיכתבים, עבורו שתדפיס דיילת. לו

שהותו. את
חבר במה מייד הבין פקיד־הקבלה  דיילת הציר אל ושלח מ

 נעים לבילוי אלא מישרד, לעבודות תתאים לא שבוודאי יופי,
בלבד.

 מילים אלא החליפו לא כנראה מייד, שיסתבר כפי השניים,
 עד ממנה, התלהב כל־כך הציר לפעולת ניגשו ומייד ספורות

 כיועצת החברים לפני והציגה האומה לבנייני אותה לקח שהוא
שלו. יחסי־הציבור

 שהיא א נאמר פרטים. ביקש מהרעיון, שהתלהב אחר, ציר
 מעולה. מיבתבים ומנסחת טובה, מתרגמת בתיקשורת, מומחית

 החל והוא לו, גם לעזור תוכל היא שאולי חשב השני הציר
 לו. ענתה לא היא באעלית. מיקצועיות שאלות אותה לשאול

 מגומגמת, בעברית שאל לו. ענתה לא והיא בצרפתית אותה שאל
 ל...״ מיצתב לשלוח רוצה אני ׳אצלי, גם לעבוד תבואי ״אולי

 שליחת כולל אינו שלה שהמיקצוע ׳והסבירה איתו קטעה היא כאן
לפקיד־הקבלה. שיפנה רוצה, הוא אם מיקרה, בכל אך מיכתבים,

במבוכה. ממש־ממש היו הצירים שני נעים. לא
ב פגש מדרוס-אמריקה האורחים אחד שלישי: סיפור

 רשם הוא האומר״ בבנייני הקונגרס בימי שהועסקה ישראלית,
 מתגורר הוא שבו המלה שם את שמו, את נייד פיסת על לה

החדר. מיספר ואת
לה, רשם הוא חדרו מיספר את לא טעות. לאותה אוי אך

לואים סאלי את מנשק דולצין אריה
כלום יודע לא תיו״ר

 אחת קומה סלון, באותו המתגורר ישראלי, ציד של :זה את אלא
 ©מועמדי הוא בליכוד, ,מרכזי פעיל האיש, לשלו. מתחת

מאוד. בכירים לתפקידים המיפלגה
 מייד החליטה האורח, של מהזמנתו שהתרשמה הצעירה,

 מזמינים יום בכל לא למליץ. תמהר היא יום־העבודה שאחרי
 ובאה סיימה בירושלים. יוקרתי במלץ זוגית לארוחת־ערב אותה

 נכנסה היא בבקשה.״ ״כן, אמר: רך וקול בדלת דפקה למלץ.
 היתה דמותו עברי. עיתון וקורא השולחן ליד היושב גבר ומצאה
 של בשליחותו פעל פשוט שהאורח השבה והיא לה, סוכרת

 גבר, אתה אם זוגה! שאני ז חושבים אתם ״מה הזה. הישראלי
 צרחה !״בשימך שיפעלו חברים :תשלח ואל מישהי בעצמך תחפש
 זה את ׳תסביר לך אך קטנה. אי־הבנה מהחדר. במהירות ויצאה

 וגם נשוי גם שהוא האיש, את היטב המכירים לקומה, לשכנים
טעות. ה״תה שזו מאמינים לא הם בוודאי לילדים. אב

 סטודנטיות שתי האלה. הציונים פוריטאנים, :רביעי סיפור
 שנא־! ושמצאו הקונגרס, לצורך בבניין שהועסקו ירושלמיות

 ישבו הן שבו במיזניץ לוהט מאוד־מאוד באופן התנשקו משותפת,
 האורחים אחד היה צריך מדוע ימה? אז ארוחת־ערב. לאכול

 הבית למנהל לרוץ עומד שהוא לצעוק חובש־כיפה, הישראלים,
ת שתי פיטורי את ולדרוש  ז ממנו התרגשו לא שאפילו הבנו

 ביותר הקטנות הסיעות מאחת הצירים, אחד :חמישי סיפור
 לא למה מזכירתו. עם לירושלים בא בקונגרס, המיוצגות

 המיקצו־ לשירותיה זקוק היה לא שהוא לי סיפרו חבריו 1 בעצם
 הוא יהיה, שלא איך אחרת. מזכירה נשכרה זה לצורך כי עיים,
 התלהבה לא היא מה, רק ברורות. לבך והסיבות אותה הביא

 תמימים. ימים עשרה במשך שלו תהיה שהיא מהרעיון כל־כך
 באופן בעיר מבלה החלה ממנו, התעלמה היא ייומיים־ישלושה אחרי

 אותו והביאה רווק, ירושלמי עורך־דין הכירה ואף עצמאי,
 סליחת את ביקש הוא מאוד. התרגז שלה הבום האומה. לבנייני

 אמרה היא הסבר. ממנה וביקש לצד למזכירתו קרא בני־הזוג,
 היא לאולת במהירות ונכנס האדים הוא בלחש. שאמרה נטי. לו

 כדבריו, ממנה, רצה מה שהתעניין שלה, החדש לחבר חזרה
 חושב ״הוא ושמעתי: ממנה דחוק לא עמדתי הזה.״ הזקן ״האיש

רחמניה.״ אחות שאני
ז הציוני החזץ עם מה דולצין, דולצין,

אהבה
חיליח

 קשור לצבא שקשור שמי אמרתי תמיד
הת ותמיד העבודה. לשעות מחוץ גם אליו
 ייהודה :נוספת דוגמה הנה שצדקתי. ברר

 ב־ רופא הוא במיקצועו, רופא מלמד,
 עצמה, בזכות בחיל מוכרת דמות חיל־הים.

 שלמרות משום לחיל, מחוץ מוכרת ודמות
 ומבוקש רווק עדיין הוא ,40 בן שהוא
מאוד.

ו להתלבש איך יודע חתיך, הוא יהודה
 עשירות, יפות, המון עם יצא לבלות, איפה

 ברווקו־ זאת בכל ונשאר וצעירות, חכמות
 היתד, בזמנו יצא הוא שאיתן אלה בין תו.
אילנית. הזמרת גם

ה חתיכה, הכיר הוא מזמן לא  שמה. חוו
 משהו באמת שהיא חווה, תל-אביב. תושבת

 כבר יהודה של לצידו נמצאת יוצא־דופן,
חודשים. כמה

ל ס ר ו ד ל כ ר ע א כ ש ד ב
 הוא רב־פעלים. איש הוא לוי יהודה

 באוניברסיטת מזרחנות שני תואר לומד
 בהפועל שנה 11 מזה כדורסלן תל-אביב,

 במתנ״ם לכדורסל בחוגים ומדריך רמת־גן,
 אוהב שגם כדורסלן בקיצור, בגבעתיים.

 .26 בן הכל בסך והוא הזמן. וכל כדורסל,
שהוא בו חושדים מייד אותו, כשרואים

 רב, זמן כבר נמשך שהרומן כשהרגשתי
המק הרופא של אחרים מרוסנים יותר
 התברר ואז קורה מה להריח ניסיתי סים,

 עם מאוד טוב הולך צבא המוכר. הכלל לי
מ זמן הרבה לפני לא נפרדה חווה צבא.

 בחיל- מאוד בכירה בדרגה טייס בעלה,
התגר לא עדיין בנפרד, חיים הם האוויר.

בזרו עצמה את מצאה כבר חווה אך שו,
ובדר שונה מדים בצבע אומנם הצבא, עות

מדים. זאת בכל אך שונה, גה
 זה איך מהבית מכירה בוודאי חווה
מס שהיא פלא לא צבא. איש עם לחיות
יהודה. עם טוב כל־כך תדרת

מטר. 2.02מ־ פחות לא הוא גובהו כי כזה.
לא מפריע לא שמסתבר, כפי הגובה,

 יהודה. אצל פורחת היא ועכשיו הבה,
 עם תמימים חודשים שישה כבר יוצא הוא

מ הצעירה יעקובי, ענת בשם יפהפיה
בשנתיים. מנו

באו כר-הדשא על הכיר הוא ענת את
הע הפנים תווי בעלת הצעירה ניברסיטה.

סוציא לעבודה בבית-הספר לומדת דינים
 ומתברר ברמת־אביב, באוניברסיטה לית

 שהיא למרות אותה, הרתיע לא שגובהו
 גם כנראה סנטימטרים. ג2ב־ ממנו ■נמוכה
האהבה. לעומת מתגמד הגבהים הפרש

משו בדירה בגבעתיים, כרגע גר יהודה
 בתל-אביב. מתגוררת ענת חבר. עם תפת

ב יהודה מאוד, עסוקים שהשניים למרות
 הם בשדה־התעופה, בעבודה והיא כדורסל
 לאן שאלתי ביחד. להיות זמן גם מוצאים

 חד־משמ־ תשובה קיבלתי ולא יוביל, זה
 ו־ נמוכה. לצערי, שאני, משום אולי עית,

 עמד, הוא השאלה את יהודה את 'כששאלתי
אותי. שמע בכלל הוא אם מסופקת ואני
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