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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 גם ידע ואילך מסוים שמרגע למרות בסודה,
 מכל והלך שהתפוצץ השולחן אודות על אופניו, על דבור דבר סדורה,

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

 ואנין־ מודרני באורח מעוצב החדש, 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 ללמור 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 הכית 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 ויין"ירדן" ולהפך, החום אל האדום מן עוברים 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 כבצק כיסוני־בשר ויש טובים, והס אגרולס, שיש כמובן
באיכותו. ומשובח מאוורר בשר צופן והמילוי סודי, בתהליך עובד שכמו

מגי וכיצד מייבשין, וכיצד תולין, כיצד יידע? סי 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, - 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 הערץ המכושף,
 בהם נכרכו הפו־יונג ושרוכי אוצרי־און, למחצה, עשויים כולם מעורבים,
 היוצרות את החלפנו לא אם יודע ומי הכל? זוכר מי דקיקים. כגבעולים

משנה? זה ומה ומיין. ממעדנות ועולצים שיכורים ושם. פה
 כרורי־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 ויתר 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

■ מראש! מקומות להזמין יש חשובה: הערה
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 ״מה סוציאלית. עבודה אוניברסיטה
 פוליטית פעילות זו אותי שמעניין
לשמה.״
 בשביל מבינה ״אינני תעסה: גלזר

 כדי רק האם מחלקת־חברות. צריך מה
 לרוץ שרוצה למי פלטפורמה לעשות
 פיגום, אולי או פלטפורמה, זו לכנסת?
 צריך לא זה בשביל ולרחל. ללימור

 יי■ תצטרפנה שהן הכוחות. את לפלג
 ענייני את לשעבד צורך אין לאירגון.
הש של האישיים לעיניינים התנועה
תיים."

 של להגדרות מתנגדת קרמרמן
 להקים התכוונו ״לא גלזר־תעסה:

 הסנטימנטים בגלל מתחרה. אירגון
 גלזר־ ולמרים נשי־חרות לאירגון שלי

ני בבית׳׳ר, מדריכתי שהיתה תעסה,
ניסי לפיצול־כוחות. להביא שלא סיתי

 והוותרנות, הפשרה דרך על ללכת תי
ביחד. וללכת
 למוד להתנגד תמשיך מרים ״אם

 המחלקה לה. יעזור לא זה לקת־חברות,
 *יי רבות חברות הטבע. מדרך תקום,
 ולא פוליטית, לפעילות להיכנס רוצות

 במעונות־ להתעסק כך לצורך מוכנות
 שהחלה חברות מחלקת לדעתה, יום."

 ל־ קטליזטור שימשה פעילותה את
 מישמרת הקימו הן נשי־זזרות. אירגון
 כך ״ועל לפעול, והתחילו צעירה
התודה." לי מגיעה

 במילים חוסכת אינה גלזר־תעסה
 בת־ אינה ״ליבנת ליבנת. לימור לגבי

 להביא יכולה היא מה בשבילי. תחרות
 מה בשבילי. קליבר לא היא לתנועה?
 לכל האחראית היא שלה? הרקורד

 שנעשו והמריבות והדייסות הבחישות
 — מה החרות. בתנועת האחרונות בשנים

 היתה לתנועה? החיובית תרומתה
 או בעיקר, עצמה, של דוברת דוברת?

לקדם." רצתה שהיא מחבריה מי של
 שהיתה טוענת בתגובה, ליבנת,

 האחרונות השנים 17 במהלך פעילה
 בתנועה. ומגוונים רבים בתחומים

 פעילותה את התחילה ״גלזר־תעסה
 לכנסת, שנבחרה לאחר רק התנועתית

 כך על מצטערת אני שנים. שש לפני
 לא לתנועה שיש היחידה שהח״כית

 מעמד־ בנושא לעסוק לנכון מצאה
לפעי להצטרף נשים ובעידוד האשה

 מאז החרות. בתנועת פוליטית לות
 בפעילות עוסקת היא לכנסת, שנבחרה

 לא אני הכבוד, כל עם סוציאלית.
בזה." אתחרה

 הדוח את שהכינה גלזר־תעסה,
 בארץ, הכתות פעילות על המקיף
 עניפה פעילות גם לזכותה זוקפת

 הכנסת, של בוועדת־העליה־והקליטה
בראשה. עומדת שהיא

 אצילת־ היא קרמרמן רחל לדבריה,
 רחל אך נסיכה". סתם ״ולא נפש,

 שמקובלת כמי מיכתבים על חותמת
 המיכת־ מאחורי כשלמעשה בתנועה,

 לימור ״אם ליבנת. לימור מסתתרת בים
 התוצאות המיכתבים, על חותמת היתה

 לא כמעט אשה אף מאוד. קשות היו
לה.״ נשמעת היתה

 השתיים, כי טוענת גלזר־תעסה
 תורנות. ביניהן עושות ורחל, לימור
 הן האחרת. ופעם לכנסת רצה זו ״פעם

 כדי קיים, שלא גוף לברוא מנסות
 .12וד לכנסת במירוצן גב להן שיהיה

 הנשים אחדות את לשבור מנסות הן
 שום בעצם זה נשים מחלקת בתנועה.

קיים." שלא גוף דבר.
 דבר, שום אכן אנחנו ״אם קרמרמן:

 אנחנו מאיתנו? מפחדים כל־כך למה
 80 המונה מחלקת־חברות, של צירוף
 50 עוד המוגה לבן, תכלת וסיעת נשים

 דבר שום הן חברות 130 האם חברות.
גלזר־תעסה?" של בעיניה

 כבר יש זאב מצודת במיסדרונות
 *י טלפונים־ של רב המון נשי: רוב מזמן
 מוכיחות כעת פקידות. מזכירות, טיות,

 בוגרות הן גם כי בתנועה, הנשים
 הן הגברים. כמו לפוליטיקה, ובשלות

 של הכרזתו על להסתמך יכולות גם
 נחשבת עדיין שדעתו מסויים, גבר

 על האשה את אני ״מחשיב בחרות:
 הציבור חיי של יסודי שטח בכל הגבר

 ופראי, גס כפיים מיגיע חוץ והבית.
 תפקיד אין השרירים, כוח מכריע ששם

 לאשה מוסר הייתי שלא ומיקצוע
ז׳בוטינסקי). (זאב הגבר" על בעדיף
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