
 המחלקה מזכירת היתה ג׳ודי של מכרתה
 בניו- הישראלית השגרירות של לסרטים

 היתד. לא דורותי ).23( סורוקד, דורותי יורק,
 לה היתד. אולם ג׳ודי; כחברתה יפה אומנם,
איל־הון. של בת היתד. היא אחרת. מעלה

 מיליונרים, בבנות שמקנא מי כל לגבי
 לקח סורוקה דוריס של סיפור־חייר, משמש

 כש־ המיליונר מאביה התגרשה אמה מר.
 לאדם נישאה היא קטנה. ילדה היתד, דוריס
סורוקה. כמו אמיד היה שלא אחר,

 אמריקאי עסקים איש דוריס, של אביה
 לו נשא כימעט, רגש וחסר נוקשה טיפוסי,

 הוא בנות. שתי עוד לו שילדה שנייה אשד.
 התעמר ופשוט קשה ביד בנותיו אל התיחס

 חרותות שנשארו מחוויות־ה־לדות אחת בהן.
 בכלב־רועים קשורה היתה דוריס של בליבה
 רצה כאשר פעם, בילדותה. לה שהיה גרמני

 בכלבה, וירה רובה נטל להענישה, האב
ביותר. לה היקרה החיה שזוהי בידעו

 באחת מפעם. יותר מהבית ברחה דורים
ל נישאה לישראל, הגיעה אף ההזדמנויות

 עלה כספיים ובפיצויים בקשיים ורק איש
 בתו. את אליו ולהחזיר גט להשיג אביה בידי

 דו־ עזבה בניו־יורק, יגאל שהה בר, בתקופה
ישראל. בשגרירות עבדה ביתה, את שוב ריס

הנע שתי עם קשרים אז קשר מוסינזון
 הוא בג׳ודי. לבחור החליט לבסוף אולם רות,
 ורכש לארץ חזר דולר, 6000 ממנה קיבל
מס כעבור תל־אביב. בצפון קטן בית בכסף

 הביאה לארץ, גי׳ודי גם הגיעה חודשים פר
בבית יחד חי הזוג מכוניתה. את עימד,

ג׳ודי. חברתה אצל מתאכסנת היתד, תל־אביב
נתג בני־הזוג בין התקיימה. לא החתונה

הפס לעשות לג׳ודי הציע יגאל חיכוכים. לעו
 טיב את לבדוק מנת על ביחסיהם, קצרה קה

נק שהם לפני רעהו, כלפי האחד רגשותיהם
 נדיבות הראה יגאל נשואים. בקשרי שרים
 כרטים־טיסד, עבורה לרכוש לג׳ודי והציע

לירושלים. לנסוע בחרה ג׳ודי לאמריקה.
 מוסינזון יגאל כי לה התברר שם רק
 בחר הוא — אחרת אשד, לשאת עומד

ל למעשה שהגיעה דורים, של בחברתה
 הרבה, היססה לא ג׳ודי ארצה. זאת מטרה

 סכום על תביעת־פיצויים יגאל נגד הגישה
נשו הבטחת הפרת עקב לירות, אלף 30

 גלים היכתה אז, שפרצה השערוריה אים.
).1068 הזה (העולם הישראלי בצבור

 זה היה נוסף. גורם לתמונה נכנס אז
 עמד הוא דורים. של אביה סורוקה, מארק
 הוא לבתו. עתיד לבנות כדי ארצי. להגיע
 לשם רבלון מיפעל מכספי להשקיע תיכנן
 עם בשותפות באשדוד, דומה מיפעל בניית
נתניה. עירית ראש בן־עמי, עובד

 החלטתה על הזקן סורוקה שמע כאשר
 על מיד הטיל למוסינזון להינשא בתו של

 קנקנו על לתהות ישראלי בלשים משרד
 לו, שהוגש הדו״ח את כשקרא הסופר. של

הנשואין. את למנוע לישראל, במטוס מיהר
ב שלו חגיגת־הנשואין את הכין יגאל

 סו־ היה בו למועד אותה קבע דן, מלו!
 יצא אף הוא ארצה. להגיע צריך רוקה
אלא בלוד. בשדה־ד,תעופה פניו את לקבל

 י הגורה הסובר את ששה המילין[!־ בת
שחוו כנוער עובו כשהוא כר, בחוסר

שאח. משחק במקום, הישראלית חברה
 הוא לכתיבה. יגאל ניצל הפנוי הזמן את

 שלו, הגדול הרומאן את לכתוב התחיל
 אף מדי־פעם איש־קריות. יהודה של יומנו

 ל־ מאמרים מכתיבת מעט להרויח הצליח
 וביצי הדואר בניו־יורק, העבריים כתבי־העת

רון.
לאנגלית ספריו את לתרגם תוכניותיו

לידי אומר היה אבא,״ היה לא הראשונים
 אב.״ יהיה ליהונתן שלפחות רוצה ״אני דיו,

 סורוקה מארק המשיך זמן אותו כל
 יגאל. את שתעזוב בתו על ללחוץ הזקן

 וקשיי־החיים, הכספית המצוקה למרות אך
 שעתה לא באמת, יגאל את דוריס אהבה

 האב. של להפצרותיו
בעת זה היה לאחרונה. רק אירע המשבר

ש כפי נשואיהם, אחרי הראשונים בימים ודוריס יגאלהמאושר הזוג
 עמרה לא המיליונר בת בתל־אביב. ביתם, ליד צולמו

לפירוד. שהביא דבר ולכתוב, להמשיך לו לאפשר סירבה חיי־המצוקה, בלחץ יגאל של לצידו

ל עמדו ביניהם והנשואין השליו המשפחתי
קצר. זמן תוך היערך

הצ בשיא מוסינזון יגאל היה זמן אותו
 את הציג ׳הבימה הלאומי התיאטרון לחתו.
 הממשלה, וראש לכלבים, אותו זרוק מחזהו
 הפגנתי באופן הופיע מפא״י, בשרי .מלווה

 ג׳ודי של אמה מחזהו. של להצגת־בכורה
לחתו מארצות־הברית במיוחד הגיעה שפטל

 המצליח. המחזאי עם בתה נת
* * *

לגשואין חתגגד האב
ת פ ס ו ה נ ד מ ע  נו- להיות ש

 ג׳ודי, של ידידתה היתר. בחתונתו כחת ^
 ארצה, עת אותה שהגיעה סורוקה, דוריס

ב־ שהותה ובימי בקיבוץ, באולפן התגוררה

ל שעמדה שפטל, ג׳ודי ך־ ד □ 0 •#1
! תמ ואף ליגאל הינשא 11 1111174 ן
חברתה. את נשא כי שגילתה עד בו, כה

 הזקן סורוקה טעה: כי לו התברר שמיד
נשואיו. לרגל לברכו בא לא

 אלף 50 של סכום ליגאל הציע תחילה
 בתו. עם נשואיו את שיבטל כדי דולאר,

ש האב, אותה. ודחה מההצעה נעלב יגאל
 הציע בסכום, מסתפק אינו שיגאל חשב
״לו יגאל: לו אמר ואז דולאר, אלף 100
 אותך.״ מגרש הייתי אשתי, אבי היית לא

 שעזב לפני כי סורוקה לו הודיע מיד
 על הטיל צוואתו, את שינה ניו־יורק את

 דוריס, לבתו פרוטה לתת שלא יורשיו
יגאל. של במחיצתו נמצאת היא עוד כל

 במלון להיערך שעמדה חגיגת־הנשואין,
 שבועות כמה כעבור רק ונערכה בוטלה דן,

 שנכח למרות מעיין־צבי. בקיבוץ בצנעה
התנג את הזקן סורוקה הסתיר לא בטכס,
 בזוג. יתמוך לא כי הודיע לנשואין, דותו

★ ★ ★
איחר העיכוב צו

 יגאל של הקאריירה החדה זה! רגע ף■
להת נאלץ הוא במדרון. להתדרדר ■4

כס בחובות שקע שפטל, ג׳ודי עם פשר
ש תיאטרון בעזרת להתאושש ניסה פיים,
 מוסינזון הוא. אף ושניכשל לעצמו הקים

לירות. אלף 25ל־ שהגיעו בחובות הסתבך
 זה היה תינוק. דורים לו ילדה בינתיים

 של שליבו אלא יהונתן. — הרביעי בנו
 מאורע לרגל אף התרכך לא המיליונר הסב
 דו־ קיבלה וכאשר במצוקה, חי הזוג זה.
 בשוויץ, לבקרה לבוא מחברתה הזמנה ריס
תינוקה. עם לשם לצאת מיהרה היא

המ משווייץ ארצה. עוד שבה לא היא
 חודש וכעבור לארצות־הברית, דוריס שיכה

 לאחר אחד יום יגאל. גם אליה הצטרף
 צו נגדו הוצא בהסתר, הארץ את שעזב

נושיו. בקשת לפי עיכוב־יציאה
 באר־ להתעשר שיצליח עוד קיווה יגאל

 ולהחזיר יצירותיו את למכור צות־הברית,
חדשים. בחיים להתחיל כדי חובותיו, את

כך. כל קלה היתד, לא לעושר הדרך אך
 בניו־ 83 ברחוב דירה רכשו ודוריס יגאל

 למדי, עלוב אזור זהו הפארק. ליד יורק,
פורטוריקאנים. בעיקר מתאכסנים בו

 ככתבנית, עבודה להשיג הצליחה דוריס
ו אוליבטי. מכונות־כתיבה־וחישוב בחברת

 כשמרטף בבית, להשאר נאלץ יגאל אילו
 עבודות כל את ידיו במו ביצע הוא לילדו.
ל השניים יכלו לא מעולם והבישול. הבית

 לרוב ביחד. לבלות לצאת לעצמם הרשות
ה בריכוזי מבקר בעצמו, יוצא יגאל היה

אנ יודע אינו עצמו יגאל פרי. נשאו לא
 להתקבל גם הצליח לא זו ומסיבה גלית

 מתרגם להעסיק וכדי המגבית, עבור כנואם
ל רב בכסף צורך היה הספרים בתרגום
הדרושים. הסכומים היו לא ליגאל מפרע.

 עם יחד תיכנן, אף מסויימת בתקופה
 חסמבזז ספרי את לתרגם קניוק, יורם

 כסף באמצעותם להרוויח בתקווה לאנגלית,
לפעל. יצאה לא זאת תכנית גם אלם רב,

★ ★ ★
חדש יגא?

 עם הזוג יחסי נשארו עת אותה ל *יי
 האב, בהחלט. קרירים דוריס, של אביה *4

 לארצ׳מונד, בעיירה מפוארת בחווילה הגר
ל פעם מדי בא היה לניו־יורק, הסמוכה

 במאום. להם עזר לא אולם הזוג, את בקר
 ליגאל לעזור אומנם הסכים הזמן בהמשך
ש אלא רבלון, במיפעלי לעבודה ולקבלו

ב — מההתחלה יתחיל שיגאל רצה הוא
 יגאל נסע קצרה תקופה נהג־שליח. תור

 הניע נהג־מישנה, בתור החברה במכונית
בשבילו. לא שזה למסקנה

 הוא לעבוד. לצאת מוסינזון החליט אז
 פשוט. בניין כפועל עבודה לעצמו מצא

 בבית נשאר היה עבדה, כשדוריס בבוקר,
 היה הצהרים ואחרי הילד; על לשמור כדי

 חוזר, כשהיה שנייה. במישמרת לעבוד יוצא
 להמשיך כדי הדרוש הכוח לו היה לא שוב

שלו. היצירה במלאכת
 באותו לו נתנה גדולה ספרים הוצאת

יצי את לפרסם הזכות עבור מיפרעה זמן
 ואף איש־קריות, יהודה של יומנו רתו,

 שלה, הראשונים הפרקים את לתרגום מסרה
 פרקים שראו ידידים מספר חשבונה. על

 הטובה להיות עשויה היא כי טוענים אלה,
ש אלא כה. עד מוסינזון של ביצירותיו

 אחרי ולכתוב להמשיך היה יכול לא יגאל
מפרך. עבודה יום

בינ שהפסיקה — מדוריס ביקש כאשר
לע חודשיים למשך לצאת — לעבוד תיים

סירבה. לכתוב, להמשיך שיוכל כדי בודה,
הפירוד. זרע לנבוט החל כאן

 עקרת־ לחיי מימיה הורגלה שלא דוריס,
 דברים לו לספק מסוגלת היתר, לא בית,

 כוס או ארוחה כמו ומינימאליים פעוטים
 הסופר מעבודתו. עייף חזר עת חם, משקה
 כפתורי את בעצמו לתפור נאלץ הגדול

שנשרו. חולצתו
 אלא — פירוד על לחשוב יגאל החל אז
ילדי ״לשלושת היוזם. להיות רצה שלא

ל הגדולות מתוכניותיו שנואש שיגאל,
 נאות מועט, זמן תוך רב כסף הרוויח

 כרטיס־ קיבל אלדובי, צבי של להצעתו
דגרל. לחוטפי להצטרף כדי לפאריס טיסה

 שכן תקווה, קרן זאת בהצעה ראה יגאל
 את בזמנו שהגה הראשון הוא היה למעשה
 ש־ אלא אייכמן; על ספר לכתוב הרעיון
 מוסינ־ הקדימוהו. כץ אפרים וחברו אלדובי

 את בדיוק שידע מבלי לפאריס יצא זון
 בבירת רק אלדובי; של התוכנית פרטי

המדובר. במה לו נודע צרפת
החטי על הסיפור בכתיבת חלקו מלבד

 ממש. בחטיפה לעזור צריך יגאל היה פה,
 שם קטן, ספרדי דייגים לכפר יצא הוא

 אלדובי היה אליה ספינת־טיולים עם המתין
החטוף. דגרל את להביא צריך

 של תפיסתו עקב התוכנית, כשניכשלה
 לגייס הצליח לצרפת, יגאל חזר אלדובי,
ל־ לחזור כדי הדרוש הסכום את בקושי

ארצות־הברית.
 היתד, עבורו ביותר הגדולה הטראגדיה

לערוך לעצמו להרשות היה יכול שלא
מנושיו, חשש הוא בישראל. קצר ביקור

חזרה. היציאה את ממנו למנוע העשויים
★ ★ ★

במכסיקו גט
 לאשתו, יגאל חזר כ* הראשון יום ך■

ח כ ו נ  כנראה משהו. אירע בהעדרו כי ^
 בתו על להשפיע הצליח הזקן שסורוקד,

 חיסכונותיו שארית את יגאל. את לעזוב
 אביזרי־ לרכישת דוריס ביזבזה בבאנק,
בדרי פניו את קיבלה היא לעצמה. קישוט

 שמח אפילו למעשה סירב. לא יגאל גט. שת
 נשוי שכן לגירושין, היוזמת היתד, שדורים

יצירתו. את הגבילו אלה איו
 יכול לא הניו־יורקי החוק שלפי אלא

 אם אלא מאשתו להתגרש מוסינזון היה
 תצטרך זו מסיבה בו. שבגדה יוכח כן

 שם להשיג למכסיקו, כנראה לטוס דורים
 בארץ, הרי זאת, תעשה אם גם הגט. את
נשוי. עדיין יגאל נשאר היהודי, החוק לפי

 לאמה למסור השניים הסכימו הילד את
 של לחסותו נתון יהיה שלא כך דוריס, של

 חסר־פרוטה. נשאר יגאל הזקן. סורוקה
 עדיין הוא כי הצהיר ידידיו בפני אולם

אופטימי.
 של והאמיתי הבנאלי הרומאן נסתיים כך
 הסיפור אולי שהוא המיליונר, ובת יגאל

מוסינזון. יגאל ביצירות ביותר המעניין


