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עומד העולם
מס וקצת עצבני. היה בחבוט יחזקאל

כ מעבודתו פוטר קלה, שעה לפני טול.
 בגלל בעצם, דיזנגופי. בבית־קפה מלצר
 עצבני, שהיה בגלל בדיוק. סיבה אותה
מסטול. וקצת

 את ראה בעל־הבית כאדום. חצייה
 בית־ לאורחי יחזקאל בין ההתנגשויות

עצ יחזקאל. את לפטר ומיהר — הקפה
 הבי־ בדרכו יחזקאל, עצר ומדוכדך, בני
להת כדי סמוך, בקפה כוסית ללגום תה,
בתוכו הכוסית עם הצרות. על קצת גבר

ל לאיטו צעד — דיוק ליתר שלוש, —
ה אותו שיביא והאוטובוס הכיכר עבר

כיתה.
שו אותו עצרה פרישמן־דיזנגוף בצומת

 הרחוב את חצה מסתבר, יחזקאל, טרת.
 עיניה לנגד אדום, באור — רבה בשלווה

 קריאת־ גם השוטרת. של הלא־מאמינות
 לא הכביש, אל ירד כאשר שלה, האזהרה

רושם. יחזקאל על עשתה
 שמעה לא הוא כי היא האמת מאנה.

 כולו שקוע היה זה, בשלב יחזקאל, כלל.
 השוטרת מפי לשמוע השתומם בצרותיו,

 המתין סטואית בשלווה עבירה. עבר כי
להמשך.

השו ביקשה בבקשה,״ ״תעודת-זהות
טרת.

 בכתפיו משך בכיסו, פישפש יחזקאל
מיסמכים. כל עליו היו לא באדישות.

 ״אם לשוטרת, משונה נראתה התנהגותו
 אותך,״ אעצור תעודת־זהות, תציג לא

האדיש. האיש את הזהירה
 הבחין לפתע מאדישותו. יצא יחזקאל

 לו מפריעה לו, מציקה בעצם שהשוטרת
 לאסור ״למה בצרותיו. בשלווה מלהרהר

?״ אל־פתח אני, ״מה לדעת. ביקש ?״ אותי
 אם לדעת, יכולה אני מאיפה ״אולי.

השוטרת. ענתה מזדהה?״ אינך
 ״אני יחזקאל. הזדעק בת־זונה,״ ״אח,

אני?״ פתח
 מתחנת־המש־ שוחרר כאשר התוצאה:

 חצייה :האשמות שלוש מאחוריו היו טרה,
ו תעודת־זהות, אי־נשיאת אדום, באור

שוטרת. העלבת

 משוגע,
נורמלי אבל

 דינה, לאשתו נישואיו שנות בעשרים
 ככל ומורדות, מעלות מרקו אליהו ידע
 בהחלט היה הסיכום אולם נשוי, בעל

בירושה. שזכה עד כך, חיובי.
 כאושר הירושה נראתה ראשון, ברגע

באר שנפטר אליהו, של סבו אחי .גדול.
 מפעלים שורת אחריו השאיר גנטינה,

בירושה מרקו של חלקו חקלאיות. וחוות
ירושה. מם לפני ל״י, אלף 600 —

ה אחרי גם הסכום, הרכוש. מפזר
 נכבד, ■מדי יותר למדי. נכבד היה מס,
 את איבד במשפחה, מישהו, הנראה. כפי

מש שנפל הזהב בעקבות איזון־נפשו,
מי. — רק היתד. השאלה מיים.

 ל־ דינה פנתה מוקדמת, אזהרה ללא
 לבית- בקשה להגיש ביקשה עורך־דין,

לרכו בעלה של זכותו לשלילת המשפט
שלו. כאפוטרופסית היא ולקביעתה שו,

 עורך- בפני אותן שמנתה כפי הסיבות,
 לאחר נטרפה, בעלה של דעתו הדין:
ה את מפזר החל הוא הירושה. קבלת
לצד סכומי-עתק מחלק רוח, לב רכוש

הפ שבהן מפוקפקות לעיסקות נכנם קה,
ל״י. אלף 130 חודשים, שלושה תוך סיד,

 שולחן על הניחה טענותיה, לסיכום
 על־ידי חתום רפואי, אישור עורך־הדין

ה כי נאמר בו תל־אביבי, רופא-עצבים
 כושר חסר בנפשו, יציב אינו אכן בעל

 אינו כך ומשום סבירה, בצורה להחליט
רכושו. את לנהל מסוגל

 מידי קיבל עורך־הדין אלמוני. נכר
 עמד שביקש, המיקדמה את מרקו דינה

לבית־המשפט. הבקשה את להגיש
 גבר במשרדו הופיע כן, לפני יום אך

 על הניח מרקו, כאליהו עצמו את שהציג
מיסמך. שולחנו

 בקשה להגיש רוצה שאשתי לי ״נודע
 רכושי,״ על הבעלות את ממני לשלול
 וחסר יציב כ״בלתי שתואר הגבר השיב
 המכתב אותך עניין אולי החלטה.״ כושר
הזה.

 היה לידיו. המיססך את נטל עורך־הדין
 תל- רופא-עצבים של רפואי אישור זה

 שירת שבו רפואי מוסד מאותו — אביבי
 :הראשון המיסמך את שהוציא הרופא

בדי לאחר על-ידי, נמצא מרקו ״אליהו
שלי מימצאים ללא בהחלט, נורמלי קה,

כלשהם.״ ליים

ל בתו־ ישראלים
מורה

ער עברית, — שפות ארבע מדבר הוא
 את מעדיף אך — ואנגלית צרפתית בית,

ב נראה הוא הפנטומימה. — החמישית
בצו בעולם גד כצועני, מתלבש צועני,

 הוא מגיע, הוא אליו מקום ובכל — עני
ה באמצעות תיקשורת — לתורתו מטיף

 ושם נחת, בו האחרון המקום שתיקה.
קולו באולדר, שתיקתו: את מפיץ הוא

ארצות־הברית. ראדו,

אביטל פנטומימאי
שתיקה — והחמישית שפות, ארבע

 עלה ,14 בגיל ממזריות. עיניים
מש עם לישראל ממארוקו אביטל שמואל
ו קיבוצים, במספר שהייה לאחד פחתו.
 פאנ־ ללמוד לפאריס יצא בצה״ל, שירות

 מרסו. ומרסל דאקרו אטיאן אצל טומימה
 מתחת ישן רעב, אחרים, ורבים כטובים
תל את שהשלים עד — פאריס לגשרי
לארצות־הברית. יצא ,1964ב־ מודו.

ה ברחבי תורתו את מפיץ החל שם,
החוף טקסס, ניו־יורק, :הגדולה ארץ

קולוראדו. ועתה שיקגו, המערבי,
ממז ועיניים חם חיוך בעל קטן־קומה,

 מטיף מדהימים, בגדים עטור כשהוא ריות,
 דתית. בקנאות השתיקה לתורת שמואל

 בעליו רצון את להביע הגוף של ״אימונו
 בריאה לנפש הבסיס הוא — מילים ללא

 שפידסם במאמר אביטל קובע ומאוזנת,״
 עיקרי את הציג ובו השתיקה, אמנות בשם

אמונתו.
 מהם, אחד סרטים. :מספר יצר גם הוא
ה ברשת הוצג בניו־יורק, מבקר פיארו

 בסרט, בארצות־הברית. החינוכית טלוויזיה
 ,18ה־ מהמאה ליצן בדמות אביטל מככב
.1968 של ניו־יורק לתוך ישר הנופל
 זוכה הוא מגיע, הוא אליו מקום בכל

 כך, שתיקה״. המלמד כ״ישדאלי בפירסום
האחרונה. בתחנתו גם

 להשתקע מתכוון אינו הוא בה, גם
 להעביר ללמד, להטיף, רק חס־וחלילה.

 — לאן והלאה. — וסדנאות קורסים מספר
מיטל את ״לארוז הלאה. העיקר חשוב. לא
ולזוז.״ הצועניים, ,טל
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