
 בעי העובדת שחורי, דליה העיתונאית מימיןוימי! שמאל
 שהו אמרו באום. שלמה (קרח) באמצע הסישמר.

מ רבים חברים היו לאפרתי אד הימניות, בדיעותיו ביותר אליו קרוב שהיה

בצל
ה עץ התלי

נגאזים מוות
בירושלים, היהודי ברובע

 עם — אופייני כמעט במצב אפרתי דויד
 בדירתו מת אפרתי בידו. קוניאק כוסית

גאד. מדליפת כתוצאה לילה, אשתו פס חד

 חברים כמו ואשתו, גזרי חייםקדרות
 עומדים אפרתי, דויד של אחרים

עיניהם. למראה מאמינים לא הקבר, ליד המומים
 יצחק השחקן אפרתי, דויד של הטוב חברובני

ה בשעת בבכי פרץ בן־צור, (,פיצ׳וי)
בדיחות. סיפר ותמיד פליז איש היה אפרתי הלוויה.

ר אי־אפשו גזי ה י

ו נ ו ג ■וושויס שר ח

תי: פר א

ד *7 תי וי ר פ  לא גם הוא ימים. כמה רדו י למיש־ הגיע לא א
 לקפה בוקר, מדי כהרגלו הגיע,

 היה שבהם המקומות ולשאר טעמון
ב הטלפון יום. מדי לשבת נוהג
 כל במשך מלצלצל חדל לא ביתו
 ענה. לא איש אך ימים, אותם
 נעלם לאן תהו ירושלים אנשי
ואוש חלד, כי חשבו אפרתי. דויד

לחו״ל. שנסע או בבית־חולים, פז
 ברובע לביתו, ניגש לא איש
 קרה. מה לברר בירושלים, היהודי

 כך סתם באים היו לא לאפרתי
 שהיו האנשים מיספר את הביתה.

אצ על למנות אפשר בבית אצלו
 בדירתם שכבו וכך אחת. יד בעות
אפרתי, צילה) (כמו ולילה דויד

קברים שני
ובי הקבר ליד ארוכה שעה ישב נשר,

חזר. לא מאז
 השולחן ריק, היה המישרד

 המישרד קיר על מניירות. גקי
 של פלקאטים כמה תלויים היו

 בית- של תצלום :מישרד-התיירות
 של רישום מצדה, של תצלום לחם,

צי של ציבעוני ופוסטר ירושלים
 מודבק היה בצד מוגנות. פורים
 אופנהיי- גיורא הצייר של פוסטר

 — זקן איש של ישן תצלום מר,
 איציק הטלוויזיה מתפאורן מתנה

 ציבעו־ גלויות ושתי — אלבלק
ה מלכות-ישראל, מפת של ניות

 מהמדינות נרחבים חלקים כוללת
 הירוק המיספר וכמובן: השכנות.

 — המנדט מזמן המונית של
.501ים־

1111 111 *1  מאמי־ כלא מסתכלים חקק וגאזי ביטון צ׳ארלי ח״כ 1
 הסוגים. ומכל הגילים מכל חברים היו לאפרתי נים. ״ #111*1■

כולם. את כיבד והוא ישר, איש שהיה מכיוון אותו כיבדו אנשים
36

 כולם ישבו מספרים, עם, מ
 דויד גם ושתו. עטרה בקפה ״■*

 קם מסויים ברגע שם. ישב אפרתי
 משהו. לסדר יוצא שהוא ואמר
 והתיישב קצר זמן כעבור חזר הוא

 רק אירע. לא דבר כאילו לשתות
 לחבריו, הסתבר שנים כמד, אחרי

 היד. אפרתי של קטן סידור שאותו
מישהו. עם אלים חשבון סיום

 בפעולה, אז אותו שראו היחידים
 כי מספרים הם נהגי-המוניות. היו
 שניות תוך ליריבו, ניגש הוא

 עשר, האיש באוויר. אותו הניף
 על בחוזקה ונחת סיבובים שני

 חולצתו, את ניער אפרתי הכביש.
 לעטרה וחזר מיכנסיו את יישר

לשתות.
 ליוו להן ודומות כאלה אגדות

 לא מעולם והוא חייו, כל דויד את
אותן. הכחיש או אישר

מ אפרתי דויד קם שבוע לפני
ל ופנה במעמדן הקבוע שולחנו

 לספר מבלי כלשהו, עניין סדר
דבר. לחבריו

חנוניס מישקפ״ס
לעשות, נוהג

ש? הטוב חברו ברונשטייז* דויד
 ש כמו מישקפיו, את הפוך מרכיב

מסת וג׳יסי, מונשיין דויד משמאלו טוב. במצב־רוח כשהיה


