
ידידה, של הציורים בתערוכת מבקרת חובבתיהאמנות אורליתערוכה
 על ארוכות שיחות על מתבססים יורם לבין ביני ״היחסים ינוקא.

 על רגישה כל־כך נפש בעל אדם עם לדבר ״תענוג אורלי. מספרת בעולם,״ נושא כל
החשוב,״ הוא הנפשי הקשר מהמין, גם נהנית שאני למרות ופוליטיקה, מוסיקה פילוסופיה,

 אותו •שמעניין הראשון הדבר לבד, שהיה
 היה יכול לא יורם בחורה. עם לשכב זד.

 הוא אותו. שעניין מה לא זה איתי. לשכב
 יותר הרבה עדינה. נפש בעל רגשני, בחור
לשוחח. לילה באותו לו חשוב היה

 אורי אלי טילפן אחרי־הצהריים למחרת
 עדיין הוא כי לי להודיע כדי גולד־שטיין,

 לראות היה יכול לא ולכן יורם עם מתעכב
 אחרי עסוק. עדייו שיורם ידעתי מזה אותי.
 כשהיא יורם׳ של אמו טילפנה סגר שהוא

 יורם בבוקר עשר משעה לגמרי. היסטרית
 לא והיא לטלוויזיה בצילומים עסוק היה

 פעם שעוד וחשבה דבר, שום ממנו שמעה
אותו. עצרו

 את להרגיע כדי יורם של לבית מיהרתי
 שוב הוא שם. היה כבר ויורם שלו. אמא

 ההורים אבל הביתה, אותי לקחת התעקש
 הציעו ולכן בכיתם, ילון שהוא רצו שלו

שם. לישון לי
 נפעם יורם עם שכבתי למחרת רק

 אדם הוא הזו מהבחינה הראשונה.
 נכונה. לא בכלל שלו התדמית שבור.

 נשים. בענייני ליברלי לא בכלל יורם
לבין בינו היחסים נורא. קנאי הוא להיפר,

 על דווקא נקבעו הבנתי, שאני כפי רחל,
 חופש לה לתת אותו שאילצה רחל, ידי

 גם לתת מוכנה והיתד. זה, בעניין מוחלט
 לא גם הוא ?:אב. זה ליורם חופש. ליורם
 היחסים את הזה, בעניין רחל את הבין
האחרים. הבחורים כל עם שלה

 כימעט רחל על לדבר מוכן לא יורם
או אוהב לא כבר שהוא טוען הוא בכלל.

 הוא היום לגביו. קיימת לא כבר שהיא תה׳
 ואני זה את לי אומר הוא אותי. אוהב

 עם ל־שכב מסוכל לא יורם בזה. בטוחה
אוהב. לא שהוא אשה

 נשים עם שלו היחסים על איתו דיברתי
 א׳שר רחל, של אחותה דליה, לגבי אחרות.

 הוא אותה, לנשק גיסה יורם כאילו טענה
 שיקר. שהוא יודעת אני אבל זה, את הכחיש

 רק הסכים הוא מזרחי מלי על כשדיברנו
וזהו. איתר״ שכב שהוא לומר

 היה זד, הראשונה בפעם אייתו כ־ש־שכבתי
 זד, מיני. מאשר נפשי יותר הרבה אצלי
 מוכן שהוא מה כל את מיורם לקבל היה
 היה שהוא היחס כל את נפשית, לתת
 הרבה אבל המין׳ דרך לתת ורצה מוכן
עצמו. מהמין גם נהניתי אני מזה, יותר

 אותו. לעזוב רציתי ימים שלושה לפני
בשבי מדי יותר הוא העניין שכל הרגשתי

 ל־ נתון הוא לחיות. קל לא יורם עם לי.
 הטיהור* של מחלה גם לו יש מצבי־רוח,

 אתרי עכשיו רץ הוא ולכן שלו, העצמי
 מאוד מקשה זה כל — ועיתונאים עיתונים

בן־אדם. עם לחיות
 ברור כי אם אותו, אוהבת לא גם אני

 ריג־ מבחינה מאד אליו קשורה שאני לי
 יורם, עם פעם אף אתחתן לא אני שית.

 בוודאי אני ,19 בת בחורה שאני ולמרות
 לי נראה לא יורם וילדים. בעל פעם ארצה
 לא הוא להתחתן. ארצה אני שאיתו כאדם

לבעל. חומר לא הוא מבוגר,
 אותו, לעזוב רוצה שאני לו כשהודעתי

 שיכנע ויורם בעניין, רצינית שיחה ערכנו
 ש־ בטוחה אני אותו. לעזוב לא אותי

ו לגור כן זה שלי הרגישות של התירגום
להת צריכה ושאני יורם, עם ביחד לחיות
 החיים את עלי שמקשים דברים עם מודד
מהם. לברוח ולא איתו,
 שאני ברור לי־עצמי גם שיהיה כדי

 את העברתי זמן, להרבה יורם אל עוברת
 העניין — שלו לדירה שלי הדברים כל

סופי. עכשיו הוא הזה
ה זו יורם עם החיים על שמקשה מה

 המיקרד, בעיקבות הן שלו, הרבה רגישות
 מוכרח הוא באופיו. בה ניחן שהוא זו והן

 להוכיח לנסות כדי עיתונאים, עם לדבר
 מוכרח הוא רצח. לא שהוא העולם לכל

 שהם בפנים לו שאומרים ידידים, עם לדבר
חוש הם מה יודעת איני אבל לו, מאמינים

 שלי, הידידים כל גם הגב. מאחרי בים
 מזהירים יורם, עם יוצאת שאגי שיודעים,

מפניו. אותי

 ״אשתדל
׳,אותו לפצות

 ואנחנו לרחוב, יוצאים שאדמו 1ך
 את מזהים מייד אנשים הרבה׳ יוצאים ^

 ויורם הכבוד,״ ״כל אומרי״ם רובם יורם.
ש מאמין מהאנשים קטן אחוז שרק• חושב

 את יודעת אני אבל רחל. את רצח הוא
או רצח כן שהוא חושבים שהרוב האמת׳

 יש בפנים. לו לומר מתביישים אבל תה,
 ברמזור, נעצרנו פעם חריגים. מיקרים גם

 את וזיהה לידנו שנעצרה מכונית של ונהג
 ואני רחל?״ ״איפה לעברו: קרא יורם

לו. הכאיב הזה העניין עד-כמה ראיתי
 והשחקן בירושלים, לחאן פעם יצאנו

 מבין לא ״אני ליורם: אמר אלמוג אהרון
 הפרשה.״ את כל-כך ניפחו העיתונים למה

ההצגה אחרי איתנו ישב שאלמוג למרות

 רגיש כל־כך היה יורם יורם, עם ודיבר
רצח. שהוא חושב שאלמוג בטוח שהוא עד

 עם בחיים הלא-נעימים הדברים הם אלה
ש אלה הם הנעימים הדברים אבל יורם,

 למרות אבל איך, יודעת לא אני קובעים.
 חזר יורם ־לומדים, ורק עובדים לא ששנינו

 בלימודי להמשיך כדי לאוניברסיטה מייד
 לבגרות מתכוננת ואני שלו׳ ההיסטוריה
 לגמרי. מלא שלנו היום מישלב. בבית־ספר

 ועם שבעולם נושא כל על משוחחים אנחנו
 לשוחח נהדר שלו, הרגישות כל עם יורם,

ל ועד מוסיקה דרך מפילוסופיה, החל —
פוליטיות. בעיות
 אחרי ימים כמה נהדר. מבשלת גם אני
 שאיתו מבחור נפרדתי רחל, של הרצח

החתו ערב ממש ברחתי להתחתן. עמדתי
 למדתי ושם גךתי, הזה הבחור עם נה.

 יורם ועם מעולה, עקרת־בית ולהיות לבשל
זה. כל את לעשות נהנית ממש אני

 תיגמר, הזו שהפרשה מקווה רק אני
 באמת שיורם ברור כבר יהיה ושלכולם

 לעשות אשתדל אני רחל. את רצח לא
ה התקופה על אותו לפצות כדי מאמץ כל

 בית לו לתת עובר, עדיין שהוא הזו נוראה
אוהב. שיורם כמו ממש — וחמים טוב

ד .
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