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 הזמנתנו את בלאפונטה הארי כשקיבל
 שלו הראשון בליל־השבת באורחנו לשמש
 לעשות בדעתנו מה מושג לו היה לא בארץ,

 בחשבון לקחנו ידענו. לא אנחנו גם עמו.
הקיצו האנטי־מיליטאר״סטית השקפתו את

 צבאי. למחנה לקחתו שאי־אפשר וידענו נית,
בידינו. היד, השאר כל

 בני לאיזה? אבל לקיבוץ. לקחתו החלטנו
 ככל קרוב במקום מעוניינים היו פמלייתו
 בהקדם לחזור היד, האיש על כי האפשר,

 אולם שלו• הופעת־הבכורה לקראת ולנוח
 לקיבוץ האיש את לקחת הטעם היה מה

הארץ? במרכז וותיק מבוסס
 למשק אוטומאטית כמעט פנו מחשבותינו

 ירדנו שנים חמש לפני כי תזכור להב.
 ועבדנו חברון, הרי מול זה, לקיבוץ כולנו

 בלבנו. חם מקום לו שמור מאז שבוע. בו
ש ממש, הגבול על השוכן נגבי, משק־ספר

 ולבבי, ארוך מאמר עליו שפירסם ),909( הזה
קינן. עמום של עטו פרי

 מפורט אינדכס כנראה יש אנשים להרבה
הידי הגיעה אך כי הזה. העולם מאמרי של
 עתר כמה החלו וכבר מלניקוב, מות על עה
 גרוע. בכיתוב שלנו, המאמר את להעתיק נים

כלשונו! אותו העתיקו לפחות אילו
 הוא שגם חפה חיים את פגשתי בינתיים

 שנים. כמה לפני בלונדון מלניקוב את פגש
 ששמע ביותר משעשעים פרטים לי סיפר הוא

 לא מלניקוב כי מסתבר מלניקוב. מפי אז
 נמצא לא הארץ בכל אריה• לפסל איך ידע
 בגן־ היה ביותר הקרוב אחד. אריה אף אז

לשם. נסע מלניקוב בקאהיר. החיות
 כי נסתבר האריה, את לצייר כשהתחיל

 בממשלת לשר לפנות עליו היה אסור• הדבר
ל הסכים אך לי״ש, 30 דרש הלה מצריים.

מעשה משפחתו, בני בציור להסתפק בסוף
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 היה יכול מה — וצעירות צעירים חבריו כל
ה הדעות בעל לזמר יותר מתאים להיות

מתקדמות?
 אנחנו לאן ידע לא שבלאפונטה מכיון
 הדרך. אורך על במקצת תמה אותו, לוקחים

 כשראו המשק חברי תמהו יותר עוד אולם
להגיע. עומד האיש כי ידעו לא רובם אותו.

 ״אחרי־ המשק: של המוכתר דודיק, סיפר
כ וסיפר החברים אחד אלי בא הצהריים

עו בלאפונטה שהארי והודיע טילפן מישהו
 אותנו. שמותחים חשבתי למשק. להגיע מד

ה את שקיבל החבר את חיפשתי זאת בכל
 טוב כל־כך יודע לא הוא הטלפונית• שיחה

עברית.
 מה על במילה מילה שיחזור ״ביקשתי

 אורי, אחד שטילפן רק גזבר הוא ששמע.
 נעשה ושלא לביקור יבוא שבלאפונטה ואמר
 משוכנע ללכת, פניתי מיוחדות. הכנות שום
 דעתי. על משהו עלה כשפתאום מתיחה, שזו

 אז אמרי? אורי היה זה אולי אותו: ,שאלתי
השם. היה זה באמת, ואמר: חייך הוא

 שבלא־ בטוח כמעט הייתי כבר ״עכשיו
 שרציתי מכיון אבל יגיע, באמת פונטה
 סיפרתי לא מתיחה, כל בפני מחוסן להיות

לחברים.״ זה על
 אני עמוקה. חוויה זאת היתד, לבלאפונטה

 הכל, ככלות אחרי המשק. לחברי שגם מקווה
 להב. למשק כמוהו איש מזדמן יום כל לא

 רק מזדמנים פנים, כל על תל־אביב, אמני
 המרוחק. למשק־הספר מאוד רחוקות לעתים

̂־ ־
 היא גדולה. ספריה בעלת אשר, מכיר אני
 זה ״ספר לאמור: חותמת לעצמה הכינה

מוט שלד, הספרים כל מגברת...״ גנוב
ל תרופה להקדים כדי זו, בחותמת בעים
מכה.

 להחתים כדאי כי דעתי על עולה לעיתים
 זה, מסוג בחותמת הזה העולם מאמרי את
 העתונאית הקלפטומאניה מן להישמר כדי

 לנו ניתנה שעבר בשבוע בארץ. השורצת
 יוצר מלניקוב, אברהם בולטת. דוגמה שוב
 שהקדיש היחיד העתון נפטר. תל־חי, פסל

העולם היד, האחרונות בשנים לב תשומת לו

 להמשיך תיר, יכול הפסל מלניקוב. של ידיו
בעבודתו.

ו — שואג באריה רצה שמלניקוב אלא
 אחר־ לשאוג. רצה לא קאהיר של האריה
 אותו. להרגיז מלניקוב החליט ימים מספר

 אליו טלפיו .-את שלח האריה הצליח. הוא
חזהו. את בציפורניו וחתך

שנפ להודות מלניקוב רצה לא משום־מד,
 שם בעל לרוקח הלך הוא זו• בצורה צע

 הרוקח חתול. בידי שנסרט לו ואמר יהודי
 מלניקוב החתול. את שיביא דרש האמין, לא

ש הראשון החתול את תפס החוצה, יצא
 החתול היה ״וזה חפר: מסכם בדרכו. נזדמן

תל־חי!״ של
 לאריה כשקראו מאוד רגז עצמו מלניקוב

 מאוד נפוץ שהיה כינוי ״חתול״, בשם שלו
 ארץ־ את עזב כך שמשום טען הוא בארץ.

 כל כי בצדק, התמרמר, מזה חוץ ישראל.
 את משקפים אינם האריה של התצלומים

 מכיון מלמטה. צולמו שכולם מאחר היצירה,
 מעלה, כלפי ראשו את מרים השואג שהאריה

 בכלל, אלה• בתצלומים ניכר הפסל טיב אין
 במקים הפסל את העמידו מלניקוב, טען

מדי. גבוה
★ ★ ★

הש בעולם. מטיילים הזה העולם תצלומי
 סמאר הנפוץ הגרמני השבועון פירסם בוע
 את שתפס צלמנו, של המצויין התצלום את

 דן, מלון לפני צימאן וסוגיה חלאסקו מארק
המצ לעבר בזנקו חלאסקו את והמראה

).1187 הזיה (העולם למה
 למאמרו: בהקדמה הגרמני, השבועון ציין
 מאוהבת ,34ה־ בת השחקנית צימאן, ״סוגיה
 הסופר־ליום־אחד. ,26ה־ בן חלאסקו, במארק

 דוגל אינו׳ אך באלכוהול מאוד דוגל חלאסקו
בעבודה...״ כלל


