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וידוייה זהו - ואשת־עסקים זרוקה ,היפית

חבריוז גייבגיי עם : 1977 ת־ ארצו ב

קדמא בר־־ עול בציוו־״ם : 1980

 נראה שלא. שנים שלוש אחרי בישראל, פיתאום את
ב אנשים ברחוב, חיילים יש עדיין שנים. הרבה כל־כך
 הוא פאנק, כמו שנראה מישהו, ביטחון. של ואווירה מדים

כאן. ראש־הממשלה
 המון וגדולות. קטנות בצרות העיר בחלם. כאן אנשים

 וזאת ההוא, עם ברחה וההיא אותה, עזב ההוא על סיפורים
 וכל דקות, חמש במרחק ים שיש שכחו זה. עם הזדיינה

וגבוהים. כחולים שמים שמש. יום
 סיפור לכל וסוגדים להם, בזים היורדים, על מקטרים

אחר משם. שבא פלסטיק וצבוע מבושם־מתקתק הצלחה

1982 מייסרון. ש11ע

 בחדר לבד שלמים ערבים כמעט. 29 .28 כת שה
*  בתיקרה בוהה רחבה, זוגית במיטה לבדה לישון הולכת י
ש וחרמנים, נשואים רובם מיקריים. זיונים כמה יש כן,

או מבינה לא ״אשתי של הקלאסית הקלישאה את אפילו
וללכת. לזיין רוצים לך. מוכרים לא כבר תי,״׳

סהרו כמו מטושטשת את חום, מעלות 40 לך וכשיש
 תה כוס לד להכין בדרך הכריות, על נופלת בחדר, רית

דקות. הרבה־הרבה למשך שם נשארת
 שלך החברות — ולאה רותי מירי, — לך אומרות הן

 הים, ליד בית עם המסודרות מהגן, או מהתיכון מהיסודי,
 י לך חושבת את ״מה :ומיסגרת ובעל, קבוע, וסדר־יום
מתרג ? כשהתחתנו בעלי את אהבתי כל־כך אני תתפשרי.

בחיים.״ חבר צריך הרגל. הכל זה לים.
? לעזאזל צודקות, הן אולי :עצמך את שואלת ואת

י הלאה מה ונו, ז אפשר איך אז כן ואם
 מאק ״טו, יכולה שאת'הרי גם, יודעת כבר את היום

ותכ אוטו עם טוב באיזור לבד, דירה של שהמחיר איט.״
 מכל וגנובה, זרוקה בלילה לחזור זה וצעיפים, שיטים

 לשאת אפשר כמה עד ורפש. בזוהמה להתפלש חורים, מיני
? עצמאית אשה ולהקרא הזו הבדידות את

עצמ להפגין לא ורכה, קטנה אשד. פשוט להיות אולי
 איך הזה? הלוקסוס זה מה וחיפושי־דרך. בילבול אות,

 ואיש סדר־יום ויש הכול, כמעט ברור סביבך שלכולם זה
 כל־ להן ומאורגן להן, מתוכנן הכל איך בעבודה, וקביעות

 להן. ודואג אותן שמפרנס וחזק, פשוט איש להן יש כך?
 לא כשסתם או חום. להן כשיש למיטה תה כוס להן מגיש

המיטה. מן לקום להן מתחשק
 בקרביים, לך השורף בתוכך, הבוער בילד, הזה הצורך

מתפוצץ. במעט
 אבק המעלים שלי, וגם שלו במיכתבי־האהבה להיתקל

נו שאת תחשבי ״אם כמו: הבטחות מצהיבים. במגירה,
 שזה לי (ותאמיני מהאופק ייעלמו ה׳חברים׳ וכל פלת,
 שלא מישהו שיש תדעי אותם) כשצריכים ודווקא — קורה
אחד.״) חבר רק לו כשיש (בעיקר בצרה חבר שוכח
 נפלו פיתאום. נעלמו ׳החברים׳ שכל אחרי אחד, יום אז

 יוצא זה בקושי מלעלעת. את מתקשרת. את אחד־אחד
קשבת.״ אוזן צריכה ״אני :לך

 קרה. מאופקת, הקו, של השני בעברו שלו, התשובה
 או שבועיים בעוד אולי עכשיו. עסוק הוא :וקורקטית

הבטחות. בלי זה וגם בתל־אביב, יהיה חודש
 ״גרין־קארד,״ להשיג אפשר איך :שואלים בצד כך,
קשרים? שם לך יש

 מביטה לא־שייכת. ומרגישה המוכרים ברחובות מהלכת
 בעיניים הכי־טוב, מכירה שאת בשפה שמדברים האנשים על
 יאללה, בית. שאין לגלות אך הביתה״ ״לבוא תיירת. של
 עבדו איך ולהיזכר טוב! כאן מסודרים שהאשכנזים איך

שיוויון. צדק ערכים, כמו מילים עם פעם עלייך

 אות שלי, וחזק מתוק גיבור אתה, גם נפלו. שכולם בטח
 והבאטיח, והגבורה העיזה איש שלך, יום־ביפורים מילחמת

כולם. עם יחד אתה גם

 כמעט לך אין הנסיעה, לפני קודם, של החברים עם
הת שלא זה ״איך אחר. עולם אחר, ראש לדבר. מה על

 השאלה זו בניו־יורק?״ גברים מספיק אין מה, חתנת,
 ד״אם ?״ שם עשית לפחות, ״כסף, :בא כך אחר הראשונה.

 ללב מתגנבת שוב ?״ השתגעת חזרת. מה אז שם, כבר את
 בניו- זר להיות — עולמות שני בין חיים של התחושה

שלך. בביתך זר — מזה וגרוע יורק,
 איתך שהיו החבר׳ה שרידי את פוגשת את ויותר יותר

 התיקוות הנוער, ״מיטב פעם היו הם גילם. ובני בצבא
במיל־ אותה״ ש״אכלו כאלה מיני וכל קצינים והחלומות,״

 לגלות למה הזה. הצורך מה כמעט. 29 .28 כת שת ע
■ השק בשפיות בשלוות־הנפש, לפגוע העלולים דברים י
 מהו ? העיקר מהו ברצון. מתנגש רצון בוערת. הנפש ? טה

? התכלית היכן ? התפל
 לעוף, הרצון : מבפנים השורף שלך, הזה הרצון עם ומה

 הרצון כך. אחר ולקום ליפול גם אולי בדרך, להמשיך
 לשמוע להקשיב, ההוייה, בתוך הדברים. בשורשי לגעת

ש הלב... רחשי את ■1 מיימדן שו

 ״ואללה, או ?״ לא זיון, שווה ״דווקא :לשני האחד בקריצה
 לבד, לשחק לך הולכת שוב ואת עכשיו.״ לה שם הייתי

תמיד. כמו אז, כמו פעם. כמו
 לפני אצלך היו שארם״ של ״הפריקים אנשים, אותם
 בשארם. אנחנו לבקר. ״בואי ואסרו: בגיו־יורק חודשיים

 צריך ? אחריות מ׳פתום שטויות. הכל שטויות, זה כסף
לשחק.״ שיותר כמה לשחק. רק

 ובאתי עצמיותי את עצמותיי, את תיפזורתי. את אספתי
לתל־אביב.

 מסתמנים כבר קמטוטי־מבע שני כמעט. 29 אשה. .28 בת
במצח.
אני? מה אני? מי

בבוקר. לקום מה בשביל אין למות. רוצה

 מהר, תקחי :אמרו ? ברירה יש מראש. שנה :התשלום י י אומרים. ככה בתל־אביב, טוב מקום הגג. על די ך|
מציאה. זאת

 ״למי :איקא היה שזה לי נדמה צעקה. נשמעה פיתאום
 ילדים־ במקהלה ענו לי!״ וגם לי, ״לי, מהחיים?״ נמאס
 4 בשעה ,1980 של בישראל שבת, בערב 30ו־ 28 בני זקנים
בוקר. לפנות

ר : 1978 ג ע •ירי! בניו־ ג

 או הבינו, לידם, נופלים שלהם החברים את ראו חפה.
 מדוכאים והתפזרו הבל־הבלים שהכל הרגישו, או החליטו,

 מאמסטרדאם מי טיפין־טיפין. חוזרים, הם עכשיו עבר. לכל
מאמרי — וכמובן קנדה מהודו, ומי מפרו, מי מלונדון, ומי
 חסרי- כולם לנופים. ולנגב, לשרון לשמש, התגעגעו קה.

 הסתובבו. קצת למדו, קצת כסף, קצת עשו ונבוכים. שקט
סמים. מסעות עברו כולם

מסי הרבה עושים הם לפעמים. קצת, איתם נפגשת את
 בשייח׳־ במסיבה אמש, מסיבות. של עלא־כיפק בות.

 יפות, וילדות אנשים הרבה היו בחצר, איקא אצל מגנייס
וצחוקים. מצב־רוח סוחפת, ומוסיקה בירות הרבה

 שייכת. שלא שמחה, כל־כך שייכת. ולא רחוקה הרגשתי
 צמרת מלא, כמעט הירח סופאוגוסט. של גבוהים שפים
 האור. כבה כך אחר מרפרפת. בו, נוגעת־לא־נוגעת העץ

ב שוטטו הם דמויות־דמויות חושבת. אני הפסקת־חשמל,
 והכל גדולה, להבה והיתד. מדורה, הדליק מישהו חושך.

 האש רק חילל. או שר לא אחד אף והשתתק. לאט־לאט דעך
לוחכת. סביב. היתה
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