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התפתחות על מרוקאי, כילד יסוריו ול 11 מספר ,1
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המיזרו עדות
היצירה אל משת 1 דרב ועל עדתו :ני 1 ל1 ע והניוון השינאה

 ובעתים בתרבות
 מוזיתח 001 המווקא״ם

האנוש, בדת את
 נמגוו ונו
והסרסור*□ הזוגות

 שהכומר חשבתי
 קרזש, הוא במיזזו

 אותו שתפסתי ער
 חם על

הטבחית עם

 תקופה לי היתר!
 ששיחקתי מסוימת

עבריין, של פוזה
 לגנוב. יכולתי לא אבל ־

לזה בנוי לא אני

 מעורער. בחור הייתי
 זעם. מלא הייתי

 החלים הצבא
 ושוחררתי פסיכי, שאני

צבאי משוות

 במוסר כשהייתי
 אמרת לא שיקרתי.
מרוקאי. שאני

 אפרתי
צרפתי שאני

 ל׳ חשובה זועם. אני
 לי שתשוב נמו המזינה,

 איו אבל שלי. הבו
 לחיות אפשר

בי״ת? מליגה כאזרחים
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 היא גר* שלמה המוסיקאי עם פגישה

 בבית גבאר־יעקב מתגורר הוא חוויה.
 החצר. אל הקרוע גדול חלון בעל קטן
 מתנמ- כלבים שני לראות ניתן דרפו
פרי. עמוסי עצי־הדר ליד בשמש נמים

 סוציאלית עובדת לרינה, נשוי הוא
 לא וגם בבית אינה רינה במיקצועה.

 בבית- הנמצא התשע, בן דניאל הבן,
 ה■ על לדבר מרבה אינו שלמה הספר.
שלי. הפרטי העסק ״הם :ה מישפה

 הוא לעניין." מחוץ אותם להשאיר צריך
אומר•

מע מצויה החצר אל הנשקף בחדר
 נשמעים החדר בחלל סטריאופונית. רכת

לסי סיטאר וצלילי עיראקית מוסיקה
 שנה״טובה גלויית הטלוויזיה על רוגין.

 שעליה ילד בידי מצויירת לב דמויית
 אף תריבו שלא ואמא, ״לאבא :כתוב

 ״חוות- — ספרים שני לידה פעם.״
של ו״בית־הבובות״ אורוול של החיות״

 באר- של בספרייה השאולים — קצטניק
יעקב•

 מוסדות, בעשרות התגלגל בר שלמה
 בשל הורחק ומכולם וממזר קיבוצים
 הוא אך וחוסר־תרבות, גרועה התנהגות

 ש־ ביותר התרבותיים האנשים אחד
 שלי. הקאריירה תחילת מאז ריאיינתי

וב נמוך, בפרופיל מצה״ל שוחרר הוא
האינטלי כי נאמר לו שנמסרה הערכה

האנ אחד הוא אך פגומה, שלו גנציה

פגשתי. שבהם האינטליגנטים שים
 מטעים והוא רהוטה שבפיו העברית

 גדול לשוני אוצר לו יש והעין• החית את
וביה בשירה בספרות, בלתי-נדלה וידע
דות.

 במעברת גדל במארוקו, נולד הוא
 שוחרר לעבריין, שהיה כמעט באר-יעקב,

 ימי־ כל והתגלגל נמוך בפרופיל מצה״ל
 ולמרות שנים, 28 לו שמלאו עד חייו
לקחת יכול ״אני רחוק. הגיע הוא זאת


