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ותי חברים זוג הזאת. הארוחה את לתעד שלנו בתכנית היה לא בכלל
ביני הראשונה לנשיקה שנים חמש מלאת עמם לחוג אותנו הזמינו קים
 הקולי־ החוויה עוצם רק בשמחה. עבודה לכרוך בתודעתנו עלה ולא הם,

 הקוראים את לשתף מעלה החתום של מצפונו את שעורר הוא כן, נארית,
 משנה למסור יוכל שלא ידע גס ידע ואילך מסוים שמרגע למרות בסודה.
 מכל והלך שהתפוצץ השולחן אודות על אופניו, על דבור רבר סדורה,

 (בסתר) להעתיק למצער טרח תחילה במחשבה מעשה וסוף הואיל טוב.
המחירים. מן וכמה כמה

 ואנין־ מודרני באורח מעוצב החרש, בגלגולו הזה, הסיני האוכל בית
ביי ומקורית, נועזת החלטה שינואזמים. שום ובתאורתו. בתפאורתו טעם
בט ״הבית" מאז בטיבו. ולעילא לעילא סיני שהוא המטבח, רק על חוד

 ל־ שנפרשה כזו הראשונה המעלה מן מלוכסנת מסעודה נהנינו לא בריה
ברט בעשבים, המקורות של עז חותם עם פשרות, ללא הזה, במקום חכנו
 שהטבח ללמוד בידנו עלה לבסוף בתזמון. בסודות־בישול, בפטריות, בים,

ברור. הכל עכשיו בטבריה. מלבבת מסעדה באותה בזמנו עבד אכן שלנו
הצ של הנכון הצד את לבחור(ולקבל) יודע הבית בעל דוגמאות. כמה
 הענקית בערכה עסיסיות. כה והן בשר, ועיקרן רובן כן על אשר לעות,

כא דבש, עם אדמדם, חמוץ־מתוק ברוטב מופיעות הן מעוררי־תאבון של
 הסימפו־ את הפוער נעלם, חריף ממד כקונטראפונקט נלווה לרוטב שר
 מעדן הטבח מתקין הצלעות של ומקצותיהן חוויה, הבשר ממעמקים. נות

 לא מרתק אך יותר, שמרני חום, אחר, וברוטב קטנים כדורים מעין אחר,
 כל את משקה ״ירדן״ ויין ולהפך, החום אל האדום מן עוכרים אז פחות.

בשר כה אין, מהם טובים לכם? נספר מה ענקיים. חסילונים או האורגיה.
מש להם נועד כמו הדקיק הסומסום ומעטה ימיים, כה טריים, כה ניים,
 אף הצועקים לדיונונים, ומהם עשייה. של עקבות אין בראשית. ימי שת
 גדולה. והחגיגה ליין, ושוב לחסילונים, ושוב בחדווה, עלומיהם את הם

 מאוד, עדין בבצק כיסוני־בשר ויש טובים, והם אגרולם, שיש כמובן
באיכותו. ומשובח מאוורר בשר צופן והמילוי סודי, בתהליך עובר שכמו

מני וכיצר מייבשין, וכיצד תולין, כיצד יידע? מי הברווז הכנת סודות
וה אחר־כך... עושים ומה השומן. את אוספים וכיצד לטפטף, לשומן חים

 או עיניים. ומאיר בפה לו המשתכשך ברווז־מעדנות, ברווז־זהב, -י תוצאה
 עמק. וטעמם השביחו עצמם השקדים שאף היה דומה בשקדים. הבשר

ה וכבר והויסין, חזרן, ונצרי שחורות, ופטריות עשבים, ובכל שבעתיים.
 מאכל נקח או שלישי. גם יהיה היה דאגה, אל השולחן. על השני בקבוק
 הזהוב גונו את החציל שימר כיצד נפלא. נפלא, בשום. חצילים כמו פשוט

 והרוטב פתרונים. לטבח ייחודו? חין את נעוריו, את המדיח, המפתה.
 ירקות של מנה היתה מרתקת פחות לא כאחת... והחושני העדין המכושף,
 בהם נכרכו הפריונג ושרוכי אוצרי־און, למחצה, עשויים כולם מעורבים,
 היוצרות את החלפנו לא אם יודע ומי הכל? זוכר מי רקיקים. כגבעולים

משנה? זה ומה ומיין. ממעדנות ועולצים שיכורים ושם, פה
 כדורי־בשר, וונטון, ירקות, מרק(יש כל לידיעתכם: המחירים מן כמה

 ,3.5 - כאן) נפילות אין מומלצים. וכולם תירס, עם עוף חריף־חמוץ,
 בשר ,16-15 - למינהו ברווז ,10 - מעוררי־תאבון(מומלצת!) של ערכה

 המחירים כן כי הנה .19 - דיונונים ,23 - חסילונים ,14 - שקדים עם
 את לצרור כאן נוהגים גדולות והמנות הואיל כן, על ויהר ונסבלים, נוחים
 לא הימים שבמרוצת רק נקווה הלקוח. לטובת בגביעי־פלאסטיק הנותר
 המעוצבת התפריט חוברת שכן הטובות, ממידותיהם הבית בעלי יסטו

 מדי חדשה ולהנפיק ותיקונים, מחיקות סובלת אינה ברוב־אסתטיקה
ובהוצאות... בטרחה כרוך ודאי פעם
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 מכאן. אותי יוציא לא דבר ששום
 אם אפילו חורשה. כמו בדיוק אנחנו

 שנים אחרי גם עצים, ממנה תחתכו
שם. עוד שהיער תראו
מכאן? תזוזו לא אתם •

השו את תחתכו אם אפילו לא.
 יום־יום זה על לעבוד תצטרכו רשים,
 גדלה, שם שהחורשה תמצאו ועדיין
הקשיים. כל למרות
הצהרה? זו •
רוצה. את אס כן,
 — הזאת התיאוריה לפי •
 מקום כאן יש הישראלים, לנו,

בכלל?
 להיות צריכים אתם אבל בוודאי.

 ולא מהיער, חלק להיות כמונו, עצים
אחרים. עצים לעקור
 מהיער, חלק להיות רוצים אתם אם
 עושים שאתם מה אבל מוזמנים. אתם

 מוציאים אתם לעשות. אסור עכשיו
 משהו במקומם לשים ורצים עצים
הולך. לא וזה אחר,

 כמו אנשים היא האמיתית הסכנה
ל תתארי סגן־שר, הוא דקל. מיכאל
 ראש־ או שר, יהיה הוא שבעתיד עצמך

 הצעד יהיה שזה לך ותתארי ממשלה,
יעשה. שהוא הראשון

ממנו? מפחד אתה •
מ פוחד אחד וכל בני־אדם, אנחנו
 שהם כאלה, בלתי־הומאניים רעיונות

מרע פוחדים אנחנו לכן הטבע. נגד
כאלה. יונות

 לפחד צריכים אתם לדעתי אבל
 יוכל לא האיזור כזאת בצורה כי יותר,
 וזו ביער. נוספים כעצים אתכם לקבל

 פה להיות שלכם היחידה האפשרות
מהיער. חלק להיות — באיזור
 דקל מין מחר אס יקדה מה •
אתכם? ויגרש יקום כזה

 באותה שהתחיל מישהו היה פעם
 לבעלי היטלר. היה ושמו הצורה,

לה להצליח קל פשיסטייים רעיונות
 מרגע אבל השפעה. של לעמדות גיע

 גם זה כאלה, לעמדות מגיעים שהם
הפירמידה הרס של הראשון הצעד

חקירה מדגים חוסיין
אותי!" לשבור ניסו ..הם

 הפרק יהיה זה בראשה. עומדים שהם
שלכם. בהיסטוריה ביותר השחור

 כלפי מרגיש אתה איך •
 מהם, מפחד אתה הישראלים?

אותם? מכבד אותם, מעריך
 בלי בגלות שהיינו השנים במהלך

 רוצים ואנחנו רע, זה כמה הבנו ממשלה
 רוצים היינו לא המצב. על להשתלט
 לאנשים מאיתנו הסבל את להעביר
סבל. לנו שגרמו לאלה אפילו אחרים,

 לא אבל בשלום, לחיות רוצים היינו
שלנו. הזכויות חשבון על לגמרי
 שאני אומר הוא חלום, לי יש אם
 הייתי דמוקרטית. במדינה לחיות רוצה
 ואני אחת, במדינה ביחד שנחיה רוצה

 אנשים עם במדינה לחיות אוכל לא
 את מכבד שאני כך מכבד. לא שאני

 הרעיון את מקבל אני ולכן הישראלים,
ביחד. חיים של

 יש הלאומי, מהחלום חוץ •
 כפייצל אישי, חלום גם לך

חוסייגי?
 הייתי ירושלים. ליד קטן בית לי יש
 ללא חיי את שם ולחיות לפרוש רוצה

 כאן אני יקרה, שזה עד אבל פוליטיקה.
בפוליטיקה. ומתעסק

 בצבע מקל־עץ על נשען וא ך*
 אינו למקל, נלחץ כוחו בכל חום.1 (

 אז וגם ישיבה, בשעת אלא ממנו מרפה
 חד־משמעית: והודעה ניפנוף אחרי רק
שלי. ביותר הטוב החבר זה

 של שקווים גבוה, כחוש, גבר
 מייד, בפניו. משתלבים וצחוק מרירות
 על מספר שנשאל, לפני כמעט

 מקל- לבין בינו שהפגישו הנסיבות
ההליכה.

 גם הנודע משורר, שלו, יצחק זהו
 שמונה לפני שלו. מאיר של כאביו
 ״הס־ קריש־דם. במוחו נתגלה שנים

 במישפחת זאת שמכנים כפי טרוק״,
 לכתוב, חזר אומנם חייו. את שינה שלו,

 חדש, ספר־שירים הוציא אף והחודש
 השתנו שחייו אלא אשה, אחרי לתור

לחלוטין.
 נשימה, בעיות לא־טוב. ״הרגשתי

טיפ רפואיים עניינים אי־אלה ועוד
 לקופת־ ניגשתי אז. חשבתי כך שיים,

 אותי, לבדוק התחיל הרופא חולים.
 ככה נוספים. לרופאים קרא ומייד
מעניין. מיקרה שנעשיתי הבנתי
 נשמתי. לנשום. ממני ביקשו ״הם
 לי זורם שמשהו הרגשתי פיתאוט
 כמעט באיטיות. זוחל לקרקפת. מתחת

ומביט לזרימה מתמכר ואני מדגדג.

 אירוע לך יש לבבי. אירוע לך אין אמר:
מוחי.

 אותו מת אחר־כך שבועות ״כמה
לבבי. מאירוע רופא

 לא שאלתי. קורה? זה ״ולמה
 — בא כשזה התשובה. היתה יודעים,

 עליי בא זה שכל להיות יכול בא. זה
 תמיד נפשי של המיתר רב. מתח בגלל
 רגע בכל עליי לנגן שאוכל כדי מתוח,

שארצה.״

*
 מרל!ו כמו

פולו
 ה״סטרוק״ אחרי ימים <^רבעה

 לא־ מילים להמהם שלו התחיל 4\
 ואינן משהו לומר הרוצות ברורות,

 לא והוא השתבשה ראייתו מצליחות.
 היה עדיין גפיו. את להזיז מסוגל היה

 קורה מה הבין־ולא־הבין מטושטש,
סביבו.

 ראשונים, ימים מאותם ״באחד
 בטוח הייתי מטושטש, הייתי כשעדיין

 הבטתי במיטתי. בבית, נמצא שאני
 מה בכעס: אשתי את ושאלתי סביבי

 אצלנו כאן, עושים האלה האנשים כל
 להתבדח, שרצתה אשתי, בבית?

הדסה לבית־החולים השכרתי השיבה:

 של אביו שרו, יצחק המשוח־
- וער מחלתו ער מספד מאיו,

המחלה בעיקבות שהשתנו ח״ו
 מקווקו הכל כלום. רואה ולא סביבי

 לדבר. יכול לא ואני שבורים. בקווים
ללכת. יכול לא

 רק שומע. הכל. מבין בהכרה. ״אני
 אבל מילה, כל הבנתי להגיב. יכול לא
לשאלות. לענות יכולתי לא

 מסיכת־החמצן? איפה צעק: ״הרופא
 ליגלג תמיד הזה שהאיש יודעים ואתם

 לקופת־ בא לא ואף־פעם הרופאים, על
חולים?״
למח ומשם לחדר־מיון, נלקח שלו

 שיתנו ״ביקשתי הניאורולוגית. לקה
 אני. זה שלי השם שמי. את לכתוב לי
 את איבדתי שלא חי, שאני אדע כך

 כתבתי גדול. דף־נייר לי הביאו זהותי.
 גדולות, באותיות הפרטי שמי את

 שם את כתבתי לדף ומחוץ מבולבלות,
 כל את למקד הצלחתי לא המישפחה.

 לי שקרה הבנתי הדף. בתוך השם
נורא. משהו

 טוב יותר קצת שהרגשתי ״אחרי
הוא לי. קרה מה הרופא את שאלתי

 הדסה. עובדי ואלה שלנו, הדירה את
 למה וצעקתי: מאוד כעסתי אני

פיתאום?" מה השכרת?
 מסיים שהוא לפני עוד צוחק שלו

 מצבי את קצת לאזן ״כדי דבריו. את
 נלהב חסיד להיות התחלתי האומלל,

 אומר. הוא ובדיחות,״ חוש־הומור של
 מחברת לי יש בדיחות. מלקט ״אני
 ואני בריחות, במאות גדושה עבה

 לשמוע.״ שמוכן מי לכל אותן מספר
 שבה ראייתו התאושש. לאט־לאט

 אחת. בעין מאוד נחלשה כי אם אליו,
 לחיים. התעוררו משותקות, שהיו ידיו,

להחלים. איחרו הרגליים דווקא
 ישבתי ארוכים חודשים ״במשך

 ואחר־ בבית־החולים, בכיסא־גלגלים.
 והרגשתי בהליכה, התאמנתי בבית, כך

 מבוגר, אדם אני, הנה קטן. אידיוט כמו
 ואם הכי־בסיסיים. הדברים את לומד

הפיסיו קטן, צעד לצעוד מצליח אני
 ואומרת: בחיוך בי מסתכלת תרפיסטית

קטן. ילד שהייתי כאילו שלו! יופי,


