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 עם שיחה בל פותח החל הוא בצעדי״ענק. העצמי בטחונו את הגבירו רחמנית, בסלחנות
 כקהל מתערב ייגאל את לראות היה רגיל חזיון מוסינזון!״ ייגאל .אני במלים: זרים

 כמעס ונוטל הסופר,* טוסינזון ייגאל ״אני רבה: בחשיבות אומר חסמבה, בהצגת ילדים
עליהם. לחתום כדי ספריהם, את הנבוכים הילדים מן בכוח

 מתמיד לעידוד זקוק היה עתה כן כאז פנימה. ללבו חדר לא זה גברי בטחון אולם
 שנוהל בבית״שערים, המשק מסחרר. בקצב שהתחלפו חדשות, בנות של הערצתן בצורת

 עם התידד הבוהימה, בחוני הסתובב בעיר, ישב ייגאל נשכח. כמעט השניה, אשתו בידי
 הזר, שהגבר לכך זבו ,18 או 17 בגיל רובן צעירות, נערות מאות בעלי־השררה.

 ורעם הכפופות־קמעה, האצבעות בעלת ידו את הושיט אליהן, ניגש להקריח, המתחיל
שמך?״ מה מוסינזון. ייגאל אני ״שלום. עמוק: גברי בקול לעומתן

 ״ניגשתי דרמתית. הדרכה לצורך מוסינזון עם להיפגש שביקשה ידועה, עתונאית סיפרה
 ייגאל את מצאתי בפנים להיכנס. הזמינני עמוק וקול קצת, פתוחה היתד, הדלת לדירתו.
 רבת־ בהבעה זרועו על שעון ראשו אקזוטית, בגלימה עטוף השטיח, על רובץ מוסינזון
 הרושם את לקלקל לא כדי הדלת, את ולפתוח לקום היה יכול שלא הבינותי חשיבות.

*האדיר . . .
 בדרגת למשסרה התגייס מוסינזון ייגאל רבים: שהפתיע משהו קרח זו תקופה בשיא

 אחרי רק אליה מגיעים וותיקים שוטרים אשר דרגה כוכבים), (שלושה עוזר־מפקח־מחוזי
 במסה קצין־העתונות תפקיד את בידיו הפקיד סהר יחזקאל שרות. של ארוכות שנים

 לרוע זמנו. את לו להקדיש היה שיכול במידה — בנאמנות אותו מילא הוא הארצי.
 ללא אך בקדחתנות, העתונאים חיפשו מאד קרובות לעתים להשיגו. היה קשה המזל,

הקצין. את הצלחה,
 גלויים היו היתרונות זהז לתפקיד ידוע, סופר היה כבר שאז ייגאל, התגייס מדוע

 עיקר את להקדיש לו הפריעה שלא קבועה משכורת לרשותו, שנמסרה מכונית :לעין
 המשטרה. בעזרת ואלדוראדו קזבלן ההצגות הכנת גבר, ודדך חססבה ספרי לכתיבת זמנו

 זמנהוף ברחוב חדר בחינם לו ומסרה למענו החרימה היא בכך: הסתפקה לא המשטרה אך
 ל*י. 2000 של דמי־מפתח תמורת אחר, לדייר שנים כעבור ייגאל מסר אותו ,32 מס׳

 הפסיק שייגאל אחרי שנתיים עוד בדירה נשאר המשטרה, על־חשבון שהותקן הטלפון,
 כדי משלם־המסים כספי את בשמחה הוציאה ישראל ממשלת קצין־המשסרה. להיות
הקצין־לשעבר. של הטלפון של השוטפים החשבונות את לכסות

 לנסוע ורצה המשטרה את שעזב אחרי מוסינזון ביצע ביותר הגאוני מעשהו את אולם
אותם המהוללים, מחזותיו על יקפצו הוליבוד שמסריטי אמונה חדור היה הוא לאמריקה.

יעמדו אחרת׳ עבודה כל הניחו והוליבוד ברודזזי שמפיקי הרושם נתקבל באמריקה. עצומה
וקזבלן. חנגב בערבות על ובעיקר מוסינזון, מחזות על הזכויות את לרכוש כדי בתור

 ידיעות אישר חטוף, לביקור משנה, למעלה כעבור לארץ, עצמו מוסינזון חזר כאשר
 דולאר, אלפיים לו שילם מג״ס, של המהולל ההוליבודי המפיק שארי, דורי אלה. מסחררות

רגע. בבל להתחיל צריכה היתד, ההפקה עבודת ייגאל. של מחזותיו את חשבונו על ותירגם
 מאורות־הניאון מאד רחוקה היתד■ היא שונה. קצת היתד, שוב האפורה־כשק המציאות

 מוסינזון פגש בגיו־יורק, היהודית הבוהימה בחוגי הפגישות באחת ברוהזיי. של הנוצצים
 פוסס ג׳רוסלם של הספרותי העורך כיום באמריקה, יהודי עתון עורך אז כהן, משד, את

 לתרגם דתי, רקע בעל ונעים־הליכות, משכיל צעיר מכהן, ביקש מוסינזון בירושלים.
 יגאל לו הבטיח כתשלום גבר. דרך של ותמצית ער אשת תמר קמב-זס, המחזה את לו
היצירות. יוסרטו או יוצגו כאשר הרגילים האחוזים על נוסף דולאר, 800ר־

 וישר. לוחם גברי, צבר של נהדר כטיפוס לו שנראה הגבוה, הגבר מן התרשם כהן
 קזבדן את תירגם כבר החיפאי, הסופר של בנו בורלא, עודד אחר, ישראלי בי ידע הוא

 הית ריקו> בשם ניו־יורקי לפורטו־ריקאי המארוקאי קזבלן הפך בו חופשי, עיבוד (תוך
״ריקו*. את בעצמו להציג עומד המפורסם, הסופר הכט, בן כי בניו־יורק המפורסמות מן זד,

 שכר רבה בהתלהבות בעבודה. החל והאיש במקום, בו דולאר 100 לכהן שילם מוסינזון
 אולם לייגאל. היצירות את מסר הקבוע במועד מכיסו. דולאר 125 לד, שילם כתבנית,

שארי. ומדורי הכס מבן גדולים סכומים לקבל קיווה הוא כסף. היה לא לסופר
 ולא היו לא ושארי הכט על הסיפורים כל כי כמובן, ידע, לא התמים כהן משה
 מוצלחת בדיחה כאל החוב 7א התיחס ,העניו מכל לצחוק מוסינזון החל לפתע אך נבראו.
 גולדנקום, ג׳ייקוב לעורך־הדין פנה הוא הבדיחה. את הבין לא כהן אולם זמנה, שעבר
 שיגרום מביש, משפט למנוע ביקש ציוני, יהודי הפרקליט, משפטית. תביעה להגיש לו הורה

 את ממנו הוציא לבו, אל דיבר אליו, ייגאל את הזמין הוא ישראל. נגד רעה לפרסומת
 שעמד כהן, בתל־אביב. קופת־עם מק על משוך בצ׳יק ישראליות, בלירות התשלום

לכך. הסכים לארץ, לעלות
 עם לקשרו ביקשו לכהן, שוב ייגאל. צילצל זמן כעבור היחסים. נסתיימו לא בזד,

 חברה קיבלה כהן של לשידולו הודות ואמנם, שוסטר. את סיינוון הגדולה, הוצאת־חספרים
 סיכום מעורכיה. אחד לידי לעיון אותם מסרה גבר, דרך של המתורגמים הקטעים את זו

ר... קיטש הוא ״הספר העורך: מו  מחסור אין באפריקה סוף. בלי ואלימות מין בו יש ג
זו. קטלנית מביקורת זועזע לא מוסינזון כי מסתבר אולם כך.* הכותבים בסופרים
ייגאל, של הרגילה התנהגותו עצמו. מוסינזון עשה מכתבי־היד גרוע פחות לא רושם

■ י

בן־ משפחת בני בחברת נזוסינזון
חוא אותו הקרוב, ידידו בן־גוריון, עמוס עם הסופר את מראה משמאל התמונה גוריון.

 הצגת־הבכורח בתום בן־גוריון, ודויד רננה בין מוסינזון נראה מימין שנים. מזה משרת
 המחזח. להצגת והזמינו במקרה ביג׳י את פגש כי סיפר מוסיגזון לכלבים. *ותו זרוק של

מפורשת. פקודה של בצורה כמעט המטשלח, שרי כל את עצמו ביג׳י הזמין למעשר, אולם

 כסף דרוש חיה אולם שקספיר. וויליאם של העיקריים למחזותיו רבה, בצניעות השווה,
היה. לא וכסף לנסיעה,

 מפה מעציבה. שמועה בארץ פשטה לאמריקה מוסינזון של נסיעתו אחרי קצר זמן
 בסרטך חלה הוא בנכר. למות נוטה ייגאל כי כולה, בארץ כך ואחר בכמית, עבר לאוזן
 המחשבות כל על בליבם הצטערו מכריו ספורים. היו וימיו תרופה, לה שאין מחלה הדם,

ראוז. להספד הדרוש החומר את רב בשקט אוספים החלו והעתונאים אי־פעם, עליו שחשבו
 התבשיל. הוכן כיצד מצומצם בחוג נודע שנד. כעבור רק חשמועהז צצה מניין
 לו וגילה מפא׳־י, של עתון־הערב הדור, לעורך מוסינזון ייגאל ניגש לכסף, זקוק בהיותו

 אמריקאיים רופאים רק הנוראה. במחלה חלה כי בהחלט, מוחלט בסוד רווי־יגון, בקול
 כמעשה־ כסף, לו שיחנו ביקש הוא נוספים• עלובים חודשים בכמה חייו את להאריך יכלו
אחרון. חסד

 גירסה (לפי גדול סכום גייס הוא לסרב. היה יכול לא וחם־רגש, טונדלב אדם העורך,
 ירצה אם שיכתוב, הרשימות על־חשבון כמפרעה לסופר אותו ונתן לירות) אלפיים אחת:
 מוסינזון ייגאל נשאר חי, לכל חיים שבק עצמו שהדור בעוד השם: רצה ואמנם השם.
לבעליו. הכסף את החזיר לא מעולם ובריא. שלם

סת [יו־יורק בעו

 המו״לים של המשכילים בחוגים עוררה אליה, לב לשים מכבר זה חדלו בישראל שחבריו
 של צרור מכיסי שהוציא למוסינזון, להתרגל להם קשה היה רבד״ תדהמה בניו־יורק

 הגדול ״הסופר על דברים בני־שיחו באוזני והקריא עצמו, על ישראליים קטעי־עתונות
 סיימון ממנהלי אחד אמר וכיוצא־באלה. דגול,* יוצר הוא ״מוסינזון — מוסינזון,* ייגאל

 לו אין מוסינזון, ייגאל הזה, ״לאיש כזה: מבחן אחרי קפלן, בשם יהודי שוסטר, את
מזוייפת.״ צניעות שום

 לסוכנות ייגאל, למען כהן, משה כשפנה המתאימים. בחוגים נפוץ מוסינזון של שמעו
 מאטסון, הארולד המנהלים, אחד השיב יהודי, עומד בראשה שגם מס*א, העצומה האמנותית

 לרוע עליו, שמע שלא מי עליו.״ שמענו כבר הזה. בג׳נסלמן מעוניינים ״איננו קצרות:
 שחזר אחרי חושי. אבא של יחסי־ד,ציבור מנהל לשעבר פראנק, צבי משה היד, המזל,

התירגום. לשכר חיכה הוא גם שם. ללא אדם ייגאל, של מחזהו את פראנק תירגם לאמריקה
מוסינזון של האדירות הצלחותיו על מוסמכות מידיעות הארץ המתה שעה אותה כל

גבר: כל של לחלומו זכר, כי כמוס, בסוד ידידיו לכל סיפר לביקור, כשחזר באמריקה.
הסטודיו בפתח לדבריו, אותה, פגש הוא מוגרו. מארילין הגב׳ עם אינטימית לידידות

לסעודה. אותה והזמין אותה, מכיר שאינו פנים העמיד שטראסברג, לי של לשחקנים
 בפני לעמוד יכלה שלא עד הגברי הישראלי מן התלהבה כך כל המהוללת השחקנית

 וברודוי, הוליבוד כובש מוסינזון, ייגאל כי סופית הוכיח בעתונים, פורסם הסיפור קסמיו.
בסערה. אמריקה על השתלט

ז

 פזיטו חרחחכ״לג פיר ח*יטי' ופוליחג *פזל י\*ב חחח חג*, ״חטגיז
 לרכגפו חגיליחיח *גג לחפחיח גיג־יגר?. כגחל חנוגייחים ?טויים לגג

. כטוכיל גטו? כגדגיגגז  ח*גטויגג, טוגייח גחרגג ח*חג־ג\ כגח\ .גיח״ל.
.חגטו? כרככגח *ח\־י?*יח .  והכי טוירגג חחצטח הגטדחח גכב\, .

. לגיג־יגר? ימנג .  ו חפווכחך חחי נ\,1ג .
"יטר*ל חדיגח לטזי־גח פגחד *גי יג־גץ, הטויכ ח,1חטיג כל ״*י\ . . . 

גרג־גדג.), פחגריח חגחיגגגג ייג*ל ח*ח כנגגח, כ?ג־כגח־\־חגכ וחסיחכח
ר מן צ  לארץ הגיעו מוסינזון, של הקרוב מותו על ד,מעציבות השמועות אחרי ק

להצלחה זנה שמןסינזון *שמחות ידיעות התפרסמו בעתינות יומר. מעודדות שמועות

בעלמה גבו דוו
 חיג־חר כלכג *ג חנוחבח. חגגיח חחר, טול טזחח *ח חגכיר ל* ״חג*

"ג*ח יכיגג חחי, *הגח היגדטיח ילריח ר? ג*רגכגת. רבגח כה . . . 
..)20 פחגד חגחיגגגץ, ייג*ל ח*ח כטגח, כ?רכגח־ג־חגכ (־וזמחכח

פ  אותו סחט הוא אחר. פרי קטף הרי מוגרו, מארילין את ככש לא מוסינזון *\
הצידה. אותו וזרק בלימון

לאמריקה באו הוריה ואנדדה. משכילה תמירה, יפר״ ,25 בת צעירה היתד, שפטל ג׳ודי


