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ה1ט מילה  ב
ל ע ל־ א ל״ ?זע

 שלא דברים ויש נגדם מדברים שלא דברים שיש יודעים כולם
 אומרת, שלי שאמא כמו שאני, אלא קונסנזוס. כמעט בעדם. מדברים

 נפשי שמה אני הדרך אורד לכל מלידה. זה הנגד. ובעד הבעד נגד תמיד
 על טובות מילים כמה הנה ולכן שלי. שבראש מה רק ונובחת בכפי

 שייכת שהיא היא הזאת המיסכנה החברה של העיקרית הבעיה אל־על.
מה. על מבינה לא שאני בחיי מתלוננים. של לעם

 המשתינים יהודים נוסעים 470 ללונדון. טיסה שעות וחצי ארבע
 במעברים עומדים מהם חלק להשתנה, השתנה שבין בזמן נון־סטופ.

 מיראה נוסע כל ומתפלל. בתי״השימוש ליד כולו מתכנס השני והחלק
 ?470 כפול 7 בדיוק זה כמה הטיסה. בזמן שאלות 7 לשאול רשאי

 את מדליקים איך עכשיו, השעה מה מגיעים, מתי של מהסוג הן השאלות
 מגישים מתי עכשיו, אנחנו איפה המנורה, את מכבים איך המנורה,

 שעה באיזו המאוורר, את פותחים איד לשתות, משהו יש ארוחת־ערב,
כו״ליים. הרבה ועוד וכו׳ וכו׳ נוחתים, בדיוק

 מגישים שעה אחרי קר. משקה לכולם מחלקים ההמראה עם מייד
 בירה או יין עם רעה לא לגמרי ערב ארוחת )470 כפול זה לכולם(הכל

 לי אמרו — טריה נענע עם מוגש התה תה. או קפה הארוחה אחרי חינם.
חדש. שזה

 את לו ויפנו שיבואו לחכות מוכן אינו אחד אף המגשים, את מפנים
 לדייל או לדיילת מצלצלים אז קודם, להיות מוכרחים הם הפרטי. המגש

מקום. לאיזה ממהרים שהם להם ומזכירים

שירים או קלאסית, מוסיקה בהן לשמוע ואפשר חינם ניתנות האוזניות
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 לך לעשות לי נמאם סחרוב: ישראל
 לרוני קצת אתה תנדנד העבודה. את

הנסך. בענין מילוא

 את או הכפר מאותו יחד שנינו את שר לביא אריק את או חסידיים,
 פסטיוול או סקנדל או דל, רגע לא אף שרה מיכאלי רבקה׳לה
הביתה. בדרך שאתה לר ומזכירה

 כמו ממש עבדו באפריל 27ב־ מלונדון 316 בטיסה והדיילות הדיילים
 וחיוכים. וכוסות מגשים עמוסי ברגל, רבים קילומטרים עברו חמורים,

 להגיד: רוצה אני — באל־על״ שטסתם ״תודה הטיסה בסוף שאמר לזה
כיף." היה דבר, לא "על

 לידיעת
הישראליות החוסות

 אף ראיתי לא בלונדון שלי הימים חמשת בכל
 עם כאלה פנקיסטים שהם או לרפואה. אחד חתיך

 ורודים שהם או ובוורוד, בירוק צבועות שערות
 לא ממש מחודדים. אפים עם ושמנמנים כאלה

 המגש עם כשהלכתי בשדה־התעופה, רק סחורה.
 א״א, סוג אחד חתיך ראיתי והסנדוויץ', הקפה של

 התעלמתי כחולות. עיניים עם כזה שחור
 מולו. והתיישבתי הפנויים השולחנות מעשרות

 או איטלקי או אנגלי הוא אם לנחש ניסיתי
 צחה: בעברית ושאל עלי הסתכל הוא ספרדי.
 גם יפה, רק לא ?״361 טיסה על גם ״אתם

אינטליגנט.
 אבל ירוק, יותר האנגלים של הדשא אולי אז

בכחול־לבן. השתמשז הגברים בעניין

 כבוד
ן<ם7בע\זז

 לא הרגיש מהנוסעים מישהו הטיסה בשעת
 מתבקש הוא רופא, יש שאם ברמקול הודיעו טוב.

המטוס. לקידמת לגשת
 כי ניגשתי אני גם איש. שמונה איזה ניגשו

 בשדה־ טוב כל־כך לא שהרגישה שלי חברה
 לראות ורציתי המטוס בקידמת ישבה התעופה

 למקומי, כשחזרתי רופא. שצריכה היא זו אולי
 (החלק שלי מהשכונה הנוסעים אותי קיבלו

 לכיסא, שלי השכנה גדולים. בחיוכים האחורי)
 התיק, את לי החזיקה קרירה, די היתה שקודם
 לי ועזרה שלי מהמושב הכרית את הרימה

למקומי. להשתחל
 עורכי־דין כמה ישבו הזה שבמטוס בטוחה אני

 פרופסורים וכמה מנהלי־בנקים, כמה חשובים,
 יודע מי בכלל? עליהם שם מי אבל באוניברסיטה,

קיומם? על

קיטש
מה? 7א
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 מפני טוב. מזל בעומר בל״ג המתחתנים לכל
 הלכתי היהודית במסורת כל־כך בקיאה שאיני
 להתחתן. מותר בעומר בל״ג דווקא מדוע לברר
 אותו שהכניסו הגיבור בר־כוכבא על לי סיפרו
 ל״ג בכל מאז זהו. אז זועם. אריה עם לכלוב
 אריה עם לכלוב להיכנס שרוצה מי כל בעומר,

 על רכב בר־כוכבא האגדה לפי לו. מותר זועם,
 על האחד תרכבו אתם גם הנסיון לפי האריה.

במזל. שיהיה אז הזמן. במשך השני

 את עושים בלונדון ימים שחמישה איך
 הליכה של ימים חמישה לפטריוט. הבן־אדם

 בירה שתיית של האנגלים, של הירוק בדשא
 במוסיאונים ביקורים של אפלים, בפאבים
 בכל פלסטיק שקיות המון סחיבת ושל יפהפיים

 מבט בלי עברי, עיתון־ערב בלי ימים חמישה יד.
 בגין, בעניין מוחלט חוסר־ידיעה של לחדשות,

לשאר). קוראים איך מילוא(שכחתי רוני שמיר,
 התחילה בחנות שפגשתי אחת יהודיה אשה
 אך בנימוס הפה את לה סתמתי בגין. את להשמיץ

 לא אני שגם נזכרתי אחר־כך בהחלטיות.
 לסלוח מאוחר היה כבר אבל בגין, על משתגעת

בבהלה. ממני ברחה היא לה,
 קרה זה הגעגועים. התחילו השלישי ביום

 התגברו, הם אנגלית. עגבניה כשטעמתי
 בקיץ ונזכרתי הקרה ברוח כשהלכתי הגעגועים,

 תפסיקו טוב, האנגלי? והאוכל בבית. לי המחכה
 סיניות במיסעדות לאכול שאפשר לי להגיד

 בסין, סינית להיות רוצה רוצה. לא והודיות.
 ישראלית להיות רוצה אני והכי באנגליה אנגליה

 עובדים הסנטימנטים לעשות, מה בישראל.
נוספות. שעות בחו״ל

 הגעגועים מתחילים אל־על למטוס כשעולים
 הארץ מקבלים חזק. חזק בבטן להסתובב

 כשהגבעתרון קודש. בחרדת כמעט בו ונוגעים
 ולהתחיל בבוקר מחר ״לקום את באוזניים לך שר

 ימים חמישה שאחרי מרגיש אתה מבראשית״
 לקרוא מהתחלה. להתחיל כוח לך נוסף בלונדון

 שביתת נגד או בעד להיות האבל, מודעות את
 קצת לקלל עציוני, בוועדת להתעניין הרופאים,

 עוד בשביל בבנק לירות כמה ולשים ארידור את
הבאה. בשנה בלונדון ימים חמישה
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אי1הפ ספה
 יכולים לא אתם ואם בברך, ממים אפילו או בגוף נוזלים מעודף הסובלים ילדה או ילד לכם יש אם
 לחנות־הספרים ללכת הוא היחידי הפיתרון המתמשכת, שביתת־הרופאים בגלל לקופת־חולים לגשת

הסרט. של סיפורו - אנני את לילד־ילדה ולקנות הקרובה

 חיי את היתומה, הג׳ינג׳ית אנני, של סיפורה את מגולל ביתן זמורה בהוצאת מכבר לא שיצא הספר
 אהבתה מחום הנמס הקשוח המיליונר של בביתו והאושר העושר אל דרכה ואת במוסד שלה הגיהנום

 הסרט מתוך צבע בצילומי מעוטר הרך, לגיל משרתות רומן לבת. אותה ומאמץ המקסימה הילדה של
 נהדר." ספר של חרא "איזה לי: אמר שלי האינטליגנטי הבן דמעות. כוס — עמוד כל עצמו.

יבוא. שלא מיקרה כל על התרופות, מדף על הספר את להחזיק מומלץ

שמי דניאלה


