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אורחים
 הקרובים הנה, באים הם פסח לקראת תמיד
 בארצותיהם מהחורף כנראה להם נמאס מחו״ל.
 מכת־שמש, לקבל• כדי אלינו באים והם הקרות,

מישפחה. של ומנה קניידלך עם מרק מנת
 מניו־ הבת־דודה לי. גם קרה זה לכולם, כמו אז
 בחורה שבועות. שלושה בן לביקור הגיעה יורק

 להיות כיף אינטליגנטית. עליזה, מאוד, נחמדה
 אותי מארחת שהיא כמובן להזכיר מבלי זה איתה.

 מאוד לי ונעים לניו־יורק באה שאני פעם בכל
לה. להחזיר

 ועוד מיזוודות, עמוסת לביתי באה שהיא ברגע
 התחילו קצת, ולפטפט להתנשק שהספקנו לפני

בביתי. לצלצל הטלפונים
הגיעה? שלך האורחת נו,
כן.

 היא איפה תישאר? היא זמן כמה מיסכנה. אוי,
שלך? הקטנה בדירה תישן

 שבועות שלושה נשארת היא בסלון. תישן היא
בכלל. מיסכנה לא ואני

הלו: טררר. טררר,
 מתי עד הגיעה? כבר שלך הבת־דודה תגידי,

הזמן? כל איתה תעשי מה איתה? תקועה את
 עזרה צריכה את תגידי, שלום. טררר. טררר,

 היא מתי מסתדרת? את איך שלך? לאורחת בקשר
 אותה? לארח הון לך עולה בטח זה כבר? נוסעת

 בבית היום כל מישהו לסבול כוח לך יש איך
בעיה? לא זו הילדים? עם מדברת היא איך שלך?

 לי עולה לא הילדים. עם מצויין מסתדרת היא
 לא היא איתה. להיות שמחה ואני אותה לארח הון
 ומסתדרת בלעדיי יוצאת היא כי בבית, היום כל

מצויץ.
 אוי לא? עוד כבר? נסעה נו, טררר. טררר,

 בארץ? אחרות לערים קצת נוסעת לא היא ואבוי.
 כל בטח טיולים? כמה לקחת אותה תשכנעי אולי
 אין מקום. אותהילאיזה להוציא צריכים אתם ערב
פשוט לא לגמרי שזה נכון מכרים? עוד כאן לה

ם ה<ו ס מ ז
 היא מייד ארצה, שלי האורחת כשהגיעה

 קראה היא במטוס כבר בארץ. זול כמה לי הסבירה
 היא ומייד חילקו, שהם הכתוב החומר כל את

 באחד מכונית. כאן לשכור זול שנורא ראתה
 כתוב היה ראתה שהיא לתיירים הפירסומים

 תמורת ימים לשבוע מכונית לשכור שאפשר
 היא שהפעם מייד החליטה שלי האורחת .$114
שכורה. במכונית לאילת תסע

 לה הסברתי רבות, שנים כבר מקומית בהיותי
 אבל הגיוני, לי נראה לא ראתה שהיא שהמחיר

 שכתוב שמה אמריקאית לשכנע מאוד קשה
נכון. אינו בפירסום

 המכוניות השכרת באזור לסיור יצאנו למחרת
 רחוב של הקילומטרים כל לאורך תל־אביב, של

 ועד לשבוע $ 350 בין נעו המחירים הירקון.
 שמחלקים הנייר על שמע לא אחר אף $. 1120ל־

במטוסים.
 $ 350 תמורת מכונית שכרה שלי האורחת

לא שהיא זה בגלל אותה שסידרו בטוחה והיתה

ארוכה? כל־כך תקופה בבית זר שבן־אדם
 כאן לארח פשוט לא לגמרי זה מאוד. נכון
 דואגים. חברים והמון טלפון לך כשיש מישהו
 לתקופה מחו״ל מישהו כשאארח הבאה בפעם

 ליהנות ואוכל הטלפון את אנתק אני ארוכה,
מהעניין.

יבוא
מניו־יורק

 בין מאוד טוב עכשיו שהולכים הסיפורים שני
 היהודיה האמריקאית הנסיכה על הם הניו־יורקים

 1£0א1א0 גם פקינג, שכמו בטוחה היום שער
? €001>1א0 ס ס ס א ס ־  ערים שלוש הן ו

בסין.
 (סוכנות 8,41̂. של התיבות ראשי הם ומה
דעתכם? לפי האמריקאית), החלל
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 של אומה בשביל רע לא שלהם. ההומור זה
הכל. בסך שנה 200

פינת
הקמצן

 עם את תזכרו ובמהלכו הפסח חג לקראת
 טרמפ ותנו ברגל, שנה 40 במידבר שהלך ישראל,

הדרכים. בצירי העומדים לחיילים
 בשביל עושים שאתם גדולה מיצווה מלבד

 מטעם במתנה תזכו גם מהר, הביתה שיגיע החייל
 נציג סן־קולור. תרסיסי־הרכב וחברת ליבי קרן
 טרמפיאדות בכמה יעמוד האלה הגופים שני של

 גם לכם יתנו תודה חיוך ובצירוף הארץ, ברחבי
 מקווים וסן־קולור ליבי ריחנית. פרסת־מזל

 גם במכונית. וחיילים טוב ריח מזל, לכם שיהיה
אני.

ב1ט אוכל

 החוויה את לראות הלכנו בערב כאן. גרה
 בפעם אני הראשונה, בפעם היא ביפו. הישראלית
 לי היו כבר המקום פתיחת מאז כי העשירית,

 שקנינו הכרטיסים על מחו״ל. אורחים עשרה
 בשם להשכרת־רכב חברה של פירסום היה בקופה
לשבוע. $ 147 תמורת מכוניות המשכירה אלדן,

 רק הנה, מזעם. רתחה ממש שלי האורחת
 שיש לה מסתבר ועכשיו $ 350 שלמה היא בבוקר

 אותה להרגיע ניסיתי זולים. כל־כך מקומות
 לי. אמרה היא אבל להיות, יכול לא זה שבטח
 טילפנו בבוקר למחרת פה.״ כתוב — ״תראי

 להשכרה מכוניות להם יש אם שאלנו לאלדן.
 פיתאום. שמה אמרו והם לשבוע $ 147 תמורת
 נזכרה ואז הכרטיסים, על כתוב שככה הסברנו
 אבל כזה, דבר היה פעם שבאמת שבטלפון הנערה

מזמן. מאוד היה זה
 לקרוביכם זה את ומיסרו ידידיי לכם דעו
 הס הזאת בארץ הפירסומים מחו״ל: הבאים

 זה בת־זמננו. אמנות ולא נוסטאלגיים פירסומים
בצה״ל. אומרים לנצח, צריך זה ועם שיש מה

 הפסח שבגלל חשב לא הרי מכם אחד אף
 יראה לא חדש וספר־בישול לשבוע העולם ייעצר
 כמובן טועים. הייתם כי חשבתם, שלא טוב אור?
 בסיפריית־ חדש ספר־בישול יצא השבוע שגם

 אשף מאת סלטים סירקיס. רות של הבישול
ש״ח. 23.7 מחיה הירטנשטיין, גדעון המיטבח

 החליטו דיזנגוף־סנטר של בקומת־הקרקע
 של דוכנים עשרות בין בחינם. העם את להאכיל
 פיזרו וכלי־מיטה, פרחים כלי־ניקוי, לחג, מתנות

 כמה טעמתי ככה דוכני־טעימה. חברות־מזון כמה
 עם מלוואח גרנולה, חדש, קפה חדשות, גבינות
 לי נתנו שבעה מאוד שהייתי ואתרי סחוג,

יין. גם לשתות
 שהם הברון, מייקבי חדש ליין התוודעתי כך

חדשים-בעצמם.
 זה) בעניין מלומדת בלתי דעתי(המאוד לפי

מאוד. טעים ייו הוא

 יש וחדשים ישנים סלטים של גדול מיבחר מלבד
 רבות־ למסיבות מיזנונים אירגון על פרק בספר

 לעשות המתעקשות לעקרות־הבית משתתפים
לבד. הכל

 עם טוב שהולך קר לאוכל מתכונים בספר יש
 לביבות־תרד, דגים, של קרוקטים כמו סלטים,

 דלי־קלוריות סלטים שונים, רוטבים בצקניות,
מפירות. אחרונות מנות וכמובן
 אתמול, עד הכרתי שלא מצויין סלט הנה
בשימחה. הביתה אלינו נכנס הוא ועכשיו
מלוחה: וגבינה שורש ירקות סלט

 1 פטרוסלינון, שורש 1 קטן, סלרי פקעות 1
 קצוצים, שמיר גבעולי 2 קולורבי, 1 צנון, 1 גזר,

 שום שיני 2 קצוצים, פטרוסלינון גבעולי 2
 כפיות 4 מגוררת, מלוחה גבינה כפות 6 מעוכים,

 קורנית או זעתר קורט לימון, מחצי מיץ שמן־זית,
הטעם. לפי ופילפל מלח מיובשת,

הפנה:
 במיגררת אותם ומגרדים הירקות את קולפים

 ומערבבים החומרים שאר את מוסיפים גסה.
 בפרוסות מקשטים דקות. 20כ־ מקררים היטב.
רע? מה וטבעות־בצל. שחורים זיתים לימון,

טעות
עו הקוסמטיקה חברות של חברות־הפירסום

 שולחות כשהן איומה. טעות דעתי, לפי שות,
 מצרפות גם הן חדש, שפתון למשל, לעיתונאיות,

המשת מדהימה יפהפיה איזו של צילום לשפתון
השפתון. באותו ממש משת

 על מורחת מייד כמוני, אופטימית, בחורה ואז
לראות כדי לראי ורצה החרש השפתון את עצמה

—

0 / 7

ל משהו רואה היא בראי אבל נראית. היא איך
 ומה לשפתון. המצורף בתצלום מאשר אחר גמרי

 שווה לא שהשפתון מבינה? האופטימית הבחורה
 בטח אז באמת, טוב היה הוא אם כמובן. פרוטה,

 שבתמונה, לזאת כמו פרצוף לה יוצא היה תיכף
 דוגמנית־הבית והיא אלקסיס קים אגב, ששמה,

 כבר שהיא העובדה ולמרות אולטימה, של
 מדגמנת עדיין תייא להריונה, החמישי בחודש

מאמינים? הייתם שפתונים.
 זה במתנה שפתון שלקבל שתדעו כדי זה כל

כיף. תמיד לא
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 לביתנו הגיעה מניו־יורק הבת־דודה עם יחד
 כונסה מייד בחנות. שהזמנו החדשה הספה גם

 למנוע איך החשובה בבעיה לדון כדי המישפחה
 לא ושאולי) (מאסטר־פיס שלנו החתולים מזוג

 כפי שלהם, בציפורניים החדשה הספה את לגמור
הישנה. לספה שעשו
 לעבוד. התחיל ושאולי מדברים, אנחנו עוד

 המילים את קולות בשלושה לעברו צעקנו מייד
 ועוד מכאן״ ״לך ״פויה״, ״קישטה", האיומות
 והם במיזרח־אירופה, כנראה שמקורם ביטויים,

 ממוצא חתולים זוג על רושם שום עושים לא
סיאמי.
ש האמריקאית, הבת־דודה פתרה הבעיה את

 הורס־ספות. פרסי לחתול (מיל׳) אם בעצמה היא
 ילד לאיזה יש במיקרה אם שאלה הבת״דודה

 כאלה. שלושה נתגלו מהיר ובחיפוש אקדח־מים,
 בכמה התיישבנו ואנחנו במים מולאו האקדחים

 יגיע החתולים שאחד וחיכינו החדר של פינות
 תוך ציפורניים. לה ויעשה החדשה הספה אל שוב
 וברגע ציפורניו, את שלף שאולי קרה. זה דקה

 מים של זץ קיבל הוא החדשה בספה שנגע
 שהייה אחרי למטבח. מייד אותו שהעיף מהאקדח

 אימו, עם התייעצות וכנראה במטבח קצרה
 את וניסתה האם הגיעה מאסטר־פיס, החתולה

 ברחה היא וגם זרנוק־מים קיבלה היא גם מזלה.
 פעמים, שלוש עוד ככה בה. רוחה עוד כל משם .

 החדשות הספות סיפור נגמר הערב ובאותו
שלעולמים. מקווה אני החתול. וציפורני

רע? לא זה מאמריקה שאורחת לכם אמרתי


