
ני א
 אומדת: לי אומנת היתה בילדותי
 פח. לן סומן ״הגבר
 ערב וגם בוקר ממנו הזחרי

 אותן. יאכל והוא טרף חית הוא
 לדברו, תאמיני אל

״כברו אינו תוכו הרי . . . 
 המחונכת, הבת ואנוכי

ישלח כשגבר נושכת שפתי את
מבט

יודעת: היטב היטב אנוכי הן
צעד. רק למיטת עד החיוך מן
אחת. כוונתם הגברים, כי

 חיים של בפזמון המחונכת, כת ך■*
שרד, אני הפזמון את אני. היא חפר, 1 ן

 והתכלת האור רב
 טובלת בהם וכולי
היום.

 הדרן מן חייל בא
 פרת לי הושיט ובידו
אדדס•

אדי בשריקה הנגינה את וליווה צרפתיים שאנסונים
 שלבסוף עד אותו סגרתי ולא פי את פערתי רה.

 מנגן?״ זה ״מי הבית! בעלת את שאלתי
המוסי המנהל ״הוא לי, השיבה יוחנן,״ זה ״הו,

 מוכשר.״ נורא בירושלים. אימק״א של קאלי
אז ממני. פחות לא ומחונך מנומס היה יוחנן

 למשוך ניסיתי מחונך. מדי יותר אפילו שהוא חשבתי
 באיזה אליו להתקרב אתו, לדבר לבו, תשומת את

 שום הגה. שום דבר. שום לא! — הוא אופן. שהוא
הונגרי. קרחון לב. תשומת

שבו כמה אחרי לי הסביר חבר,״ עם אז ״היית
שאסחוב חשבתי לא פעם ״אף נמס, כשהקרח עות,

 נקרא זה שלי.״ מחבר בחורה
מה? רופי,

האירופי החינוך כל אבל
הר! י

1*
ב בשקט אותו נחטוף בהצגת ערב, ערב

 בצדקנות זאת עושה אני זירה• תיאטרון
 שבהצגה, בעלי את להרגיז כדי ובחסדנות,

 לבמה, מתחת למטה, היקר. ניצ׳ה דון
 מלווה הוא בחיים. בעלי יוחנן, לי קורץ
הפסנתר. מעל אותי

 עוד מחונכת בת לשנינו מחכה בבית
מש אני החודשים. ששת בת יעל יותר:
ה האיפור את מוחה הצגות, בשתי תתפת
מא שנכנסו לאלה מחייכת פני, על בוער
 ואף ו״יופי״, ״תודה״ לומר הקלעים חורי
 זאת: עושים הם מדוע לדעת אי־אפשר פעם

 אני שגם כדי סתם או באמת, נימוס מתוך
 של־ בהצגות הקלעים מאחורי אליהם אכנס

 לחנך הביתה. רצה אני זה כל אחרי הם.
בתי. את

 אמי מאד. מחונכת הייתי כשלעצמי, אני,
 אומנת אמנם מחיר. בכל חינוכי על שמרה

 אותי הזהירו הגברים מן אבל לי, היתד, לא
 מדוע הסיבה, כנראה היתה גם זו תמיד.
 לסל לבנות הספר לבית הורי אותי שלחו

 יפים דברים מיני כל למדתי בו בירושלים,
רצופות. שנים שמונה במשך
ב פעם אותי תפשו זאת כל למרות אך

 דבר להשיג כדי שעשיתי יפה, לא מעשה
 פרחים. בעולם: ביותר ליפה אותו שחשבתי

 מאד. עשיר ערבי התגורר לביתנו סמור
ש ביותר היפים הפרחים גדלו ביתו בחצר
 לשם מתגנבת הייתי פעם מדי מעולם• ראיתי

 בעיסוק כשעסקתי פעם, מהם. כמה ותולשת
 את לי תולש שמישהו הרגשתי זה, פורח

 תשלחי אם רק הכובע את ״תקבלי כובעי:
 לא מאז כועס. קול אמר אמך,״ את אלי
 אחרי עכשיו, פרחים. ולא כובע לא לי היו
 נעלם לאן זו בהזדמנות אמי תדע שנה, 18

לי, שסרגה היפה הצהוב הכובע
מ כבר אני אפנדי. לאותו יסלח אלוהים

טינה. לו שומרת לא זמן

הפסנתר ליד ידחנן

 בכל לבקר התחלתי ליוחנן.
 ולברר שאלות לשאול ארתי
 ללח התחיל הוא ברורים. בלתי

 שב שכח אף ובהדרגה ביתה.
 לבס חבר. עם מוצלחת מסיבה
 ״מי מתחתנים. שאנחנו להורי
 שמנגן! זה ״יוחנן?. אותי, שאלו
 לחודש?״ ׳מרוויח הוא כמה

 שאלה שזאת שמעתי אחר־כך
 הורים של לשפתותיי,ם טבעי

 המיוחז׳ במקרה אבל להתחתן.
 לענין׳ שאלה באמת זאת תה

 באינ לחודש ל״י 25 אז תכר
 בפסנת ליווי תמורת לירות שבע

לו שבע בין בוקר כל בלט, רי
 : שאגמור עד נדחו הנישואין

 ק סיימתי, כמורה. עבודה ואקבל
 בישראל, מוסמכת מורה של דה

 לקב? כדי החינוך למשרד נות
 ולו לגשת שהספקתי לפני עוד

 מור מחברי, אחד ברחוב אותי
 ז אותך. שמצאתי יופי ״ריקה,
 בשבילך׳ עבודה לי יש עבודה?

 כדי העבודה את לעזוב צריך
 יכו את באוניברסיטה. בחינות

מיד.״
 הס החבר זמן. הרבה היה לא

 ד במרכז בבית־ספר היא עבירה
 לא מזה טוב דבר ילד• 20 של

 הוורודיב בחלומותי אפילו עצמי
 בכיתה אתו הייתי כבר מחרת
 הבנו לא עצומה. במהירות חולל

 ש! עד נמצאת, אני והיכן חש
 ונסע עזב כבר כשהחבר ימים׳
לילדים בבית־ספר מלמדת שאני
נ* מדי• מאוחר כבר היה זה
^ את לימדתי שם. וללמד שיך
שנראו^ ,13 בני תלמידים שם

לד אז היה אפשר בקושי אותי
 יוצאת כשהייתי הלימודים, אחרי הצייר תיכנן בשבילו, במיוחד כאילו בשקט. אותו בנחטוף הופעותי על משגיח

ג׳׳ איזה אלי ניגש היה יוחנן, הנגעה מן פנוי כשהוא מיטתי. נמצאת מאחוריו לגמרי, שקוף מסך ההצגה של
מורו ״שלום חדווה. בצעקות עלי כשמתחתנים. זה ככה לעשות? מה מקרוב. עלי ומשגיח חמסן, מאחורי עומד הבמה, אל יוחנן מטפס הפסנתר, על

 שיוו בוודאי זוכרים אתם מך?״
: את שלא ובוודאי עברית, אז

מורתנ מורתך, מורתי, ״מורה״:

הצנזור בווו׳

 קשי־חינוך לילדים בבית־הספר
 למרו העבודה, את אהבתי תיים.

 להשתמש שאצטרך ידעתי לא
 לן כשאעבור זה, בשטח רכשתי

רון.
זיו ★ ★

שיד

ה בבית־הספר לימודי את משכתי ך*
מצ תלמידה הייתי בבית־הכרם. תיכון 1 ן

לשבי עד לאנגלית. כן,?יחוץ בחיי. טיינת,
 אנגלית. אחת מלה אפילו ידעתי לא עית

עב למד שיוחנן עד יודעת: כבר אני עכשיו
יכו אתם אנגלית. אתו מדברת הייתי רית,
 אי־הבנות כמה ־ינינו1 שהי, להבין כבר לים
השני. את אחד שהבננו עד

המו את משגעים היינו ללימודים׳ מחוץ
 עוסקים זה שבמקצוע לי נדמה אבל רים.

 הארץ, בכל התיכוניים בתי־הספר תלמידי כל
 העתון, דפי מעל בכך מתפאר אינו אחד ואף

מחונכת. 'בת לא ובודאי
 הייתי שתיים עד היום. כל למדתי אני

 שיעורי תחילה למדתי ומשלוש בבית־הספר,
למו החדשה באקדמיה מאוחר ויותר פסנתר

 אבל פרך. עבודת היתד, זו בירושלים. סיקה
כדאי. היה

 את הכרתי הסמינר, של במכינה כשלמדתי
 הרגל, את פצעתי במקרה: אירע הכל יוחנן.

מ אחד אותי לקח לטייל׳ ללכת ובמקום
 ישב הפסנתר ליד פרטי. בבית למסיבה חברי
ניגן בשר, מאד במעט מכוסה עצמויז שלד

 החזרות מן חוזרת .אני הצהרים. בשעות יוס בכל בביתנו, נערכתמוסיקלית ארוחה
בתנו.תקטנה, יעל, את •הפסנתר; ליד יוחנן את ומוצאת בתיאטרון

יוחנן. של משיריו אחד לשיר מנסה שאני בשעה מוצצת ויעל בבקבוק ארוחה מכינה אני פרטיטורה. בלי צורחת

 ן עננת אד נע הסין על
 המסוער בפיגאל

 1חינ אחת פרובאנס בת
 ״בון־סואר״. סחה:

הזר׳ מסייה בון־סואר,
הצללים
לצ:לס

סר/ השחר בון־סואר

מיי 1ןןי היא דושלים ,יי
 סנ הייתי בה, שגרתי השנים ׳

 מתחלקים האחרות הערים בכל
 בערכן: שוות שכבות שלוש

 קול־ישרא! ועובדי פקידי־ממשלה
 יוחנן מקרוב. הכרתי האחרונים,

 ̂ השידור, בשירות לפעם מפעם
 מתזג או אחרת, או זו לתוכנית
 1ב לירות כמה תמורת סיקאלי
|1מח יותר אחרי בדואר, מגיעות
 לק׳ול־י: להאזין משרציתי יותר

 גליו. מעל לי יאזינו שאחרים
 באקד] לימוד של שנים הרבה

 לא אך ידיעותי, את להפגין
 יוחג בזמרה. אם כי פסנתר,

ץ| שלי, הארטיסטיים הרגשות ה
בראדיו. הופעה

 באה הגדולה ההזדמנות.
א, הכין צחי שמעוני. (״צחי״)
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