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חג־ל
 ובכיתות בגנים שלנו, הקטנים הילדים של מסיבות־החנוכה על חושבים אתם מה יודעת לא אני

עתיק. סיני עינוי זה בשבילי הנמוכות.
 שעות 10 במשך יום בכל רואה אני עוויות ובעשיית בריקוד בשירה, שלי הילד של הכישרונות את

 מה אבל הביטוי. על לי תסלחו אם מעוניינת, כל־כך לא אני 5ה־ בני חבריו של ובכישורים רצופות.
 תבוא? לא שלי הילד של האמא דווקא אז שם, תהיינה האמהות וכל ללכת, וצריך מסיבה יש לעשות?

אי־אפשר.
 המסיבה הזמן. לפני דקות חמש כרגיל, באתי, .10.30ב־ לבוא מתבקשים שההורים כתוב היה בהזמנה

 ההורים שכל יודעת שהגננת מפני וחצי, בעשר כתוב שהיה לי ואמרו למה, שאלתי .11.15ב־ התחילה
 מאוד אקורדים בלווי דקיק לי נר את וניגנה המנגנת התיישבה המסיבה בפתח שעה. בחצי מאחרים
 חמישה של בציבור שירה אחרי שם. נרדמו כמעט שכבר ההורים, ואת הילדים את להעיר כדי חוקים,

 ותרבותי: רך בקול שאמרה הגננת, של הסולו מופע התחיל מתאימים, לא קולות 48ב־ שירי־חנוכה
 חג איזה לדעת רוצים ההורים שכל נכון חמודים. ילדים לכם ושלום שלנו, היקרים לאורחים שלום

היום?
 נכון! אלט> (בקול ההורים: מקהלת

 היום. חג איזה שלנו, היקרים לאורחים נגיד בואו אז גננת:
 חג־החנוכה. דקיק) סופרן (בקול הילדים:

 בחג״החנוכה? קרה ומה מאוד. נכון גננת:
 בית־המיקדש! את לשבור רצו הרעים ילדים:
 הרעים? היו ומי נכון. גננת:
האנטיוכוסים! ילדים:
 היוונים? את ניצח מי שלנו היקרים לאורחים נגיד ובואו היוונים. היו אלה אנטיוכוסים. לא גננת:

הגיבורים. המכבים הילדים:
 ביחד וכולנו דולק נר קיבל הורה כל להורים. האירובי המחול של הקטע התחיל עכשיו המסכת. תמה

 84 אופנת במגפי־עור בריצפה רקענו לגרש, חושך באנו נגינת לקול הורים. של גדול מעגל עשינו
 איתן״ אור ויכולנו להתכופף סימן היה קטן" אור הוא אחד ״כל ימינה. ופעם שמאלה פעם כפיים, ומחאנו

הכתפיים. מעל הידיים את ולמתוח גבוה־גבוה להתרומם סימן היה
 אבל הסופגניה?״ את אוכלים ״מתי קולות נשמעו וכבר במיוחד, הזה החלק את העריכו לא הילדים

 מטבח, אכין לעת הידוע שיר־הילדים את לשיר צריך היה קודם, ממש הנשמה את להם להוציא כדי
 היוונים. לזכר ביוונית, שיר זה אם בני שאל שבסופו המנבח, מצר

השני. לילד מסיבה עוד לי היתה 4ב־ כי הביתה, מהר הלכנו כך אחר
שמח! חג

לאומית לבעיית ניתחו
 הייתם אתם גם קורה. זה לכם שגם בטוחה אני

 אנשים שם פגשתם אתם וגם בחו״ל, פעמים כמה
 אתכם הזמינו אפילו שלפעמים נחמדים, מקומיים

ודיברתם לארוחת־ערב, או לקפה שלהם, לבית

 : בארץ, שלנו הכתובת את כמובן, להם, משאירים
 ארצנו את לראות אותם מזמינים נדיר וברוחב״לב
נפלאותיה, את לראות כדי הקטנטונת,

אי־פעם יזדמנו האלה שהגויים הסיכויים

מזמינים. ואנחנו היטב, מחונכים כולנו
 על שלנו לחברים מספרים ארצה, חוזרים

 ושוכחים בחו״ל שפגשנו הנחמדים האנשים
מהעניין.

 כי לך המודיע מיברק מגיע אחד, בוקר ואז,
 מגיעים הם והגה הזמנתך, את קיבלו האנשים
 הם זמן, לכם יש במיקרה אם למשל. ,384 בטיסה

להם. תחכו אם שמחים מאוד יהיו
 נוסעים כמובן, כך, אחר שוק. קצת מקבלים

 הזיכרון עם אני, אותם. לקבל כדי לנמל־התעופה
 דווקא והם אותי, יזהו שהם מקווה תמיד שלי,

 ״איזה אומרים קצת, מתנשקים זה. את עושים
וקיימנו.״ הבטחנו ״הנה, אומרים: והם יופי״,

 מוזמן, מלון להם יש לפעמים העירה. נוסעים
 הראשון בערב אותם, לוקח אתה ולפעמים

 איך להם להראות כדי שלך לבית לפחות,
 שהביאו, המתנות את נותנים הם חיים. הנייטיבס

 אחר־כר צריכים,״ הייתם לא ״ממש אומרים אתם
הצרות. עם נשאר ואתה לישון הולכים הם

 וכבר אגד, עם מתמיד בקשר נמצאת אני
 למצדה האוטובוס יוצא מאיפה בדיוק יודעת
 טיול להם מסדרים המדריך. ידבר שפה ובאיזה

 אפילו הם לפעמים לנצרת, טיול לירושלים,
 באילת ימים שלושה־ארבעה איזה לקחת מוכנים
 בסוף אבל שמשתלמת). קטנה שיכנוע (עבודת

 שתראה ממך ומצפים לתל־אביב, חוזרים כולם הם
 בתל־אביב גר שלא מישהו נפלאותיה. את להם
הזאת. המצוקה זה מה להבין יכול לא

 איך לכם לספר בא הזה הסיפור כל טוב,
 ואולי מזה, יצאתי ואיך שעבר בשבוע הסתבכתי

 או, תיירים, להזמין לא או משהו: תלמדו אתם גם
אותם. לקחת לאן לחילופין,

 איתם קובעים מאוחר. קמים כידוע, תיירים,
 בית את לראות ונוסעים 9.30ב״ פגישה

 השבוע, שם מראים מה יודעת לא אני התפוצות.
 הסיבוב את גמרו שהם עד בחוץ להם חיכיתי כי

 יכולה אני בשנה פעמים כמה ההתפעלות. של
 שאלו מאוד. נהנו הס התפוצות? בית את לראות

 יודעת. שאני מה להם ועניתי שאלות, קצת אותי
 שלהם והעיניים ,12 רק היתה שהשעה הוא העניין
 תפשנו ״דיזגגוף״. אמרתי עכשיו״. ״לאן שאלו

 וכולנו גלידות, ושתי קפה 1 הזמנו בית־קפה,
החליטו הם אחר־כך החתיכות. על הסתכלנו

י ■: . יי■;

 מתנות לקנות כדי חנות, לאיזה ללכת שצריך
 האיתן, הכספי מצבם בגלל ולידידים. לקרובים

 שלה| הפלוסים שאחד למשכית, אותם לקחתי
 האדם אהיה לא אני בצהריים. פתוחה שהיא הוא

• אבל במשכית, לקנות לישראלים שימליץ פ  ה
 ■ ביופיה, מהממת תערוכת־תכשיטים שם היתה

 תכשיג■ וונג. בתיה בשם ישראלית תכשיטאית
■ אדם אצל וגם בזהב, פיסול למעשה, שהם,  או

■ עדנה. להם היתה כמוני לתכשיטים  או
 אנו■ באמנות גם שהנה, שלי לאורחים שהראיתי

■ בסיור. להמשיך היה אפשר המפה, על
 היסטורית סיפורי קצת כמובן! ליפו לאן?

קצת ושלהם), שלי האנגלית (בגלל משובשים

.

ארוחת־ערב. אוכלים
 שם לאכול שאפשר לי אמרו לחמאם. הלכנו

 מפיהב קריאות־התפעלות מוציא תמיד המקום
 להג אומר כשאתה משהו. זה וכבר תיירים, של

 לספינו הנביא יונה ירד בסביבה, כאן, שממש
 הנ — הלוויתן אותו בלע וכאן שטבעה,

מאוד. מאושרים
 לא וכשאתה תיקווה. הרבה בלי אוכל, הזמנו

 שמגישים האוכל מופתע. תמיד אתה מקווה,
 אחת דרגה כלומר, — ערבי אוכל הוא בחמאם

 על התנפלו שלי התיירים מיזרחי. מאוכל יותר
 ליקקו ובפיטריות. בצנובר ממולא שהיה הקובה,

 הסלטים אחרי החריפים. מהסלטים האצבעות את
 נשאר אבל רעב, לא אחד אף כבר הפיתות עם

 עוד הזמנו אז באח. אש ונשארה בבקבוק, יין קצת
ושישליקים. בטחינה ודג ממולא עוף אוכל:

 מאוחר, ממש היה כבר מהחמאם, כשיצאנו
 מקשיבים ביפו, סיבוב שוב איתם עושים

 מחליטים מקומות, מיני מכל שיוצאת למוסיקה
 עוד עבר הנה לישון. הביתה והולכים להיכנס לא
למישרד־התיירות. שעזר יום
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לצוואר תכשיט
 סיפורים. ושמעתם סיפורים סיפרתם הארץ, על

האלה האנשים עם שעות כמה שמבלים אחרי
 שלהם החיים כל את שבילו אחרי לישראל,
הרי אנחנו אבל נדירים. הם למשל, בפירנצה,


