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 השאיר הראשונים ״ביומיים לי: סיפרה
 מקום. בכל כרטיסי־ביקור כץ אותו לי *

 הצעה עם שלו הנהג את אלי שלח לבסוף
 ריק פינקם־שיקים לי יתן שהוא מוזרה:

 העניין שאחליט. סכום כל אמלא ואני
ביותר. מוזר לי נראה

 אפוקליפסה, במועדון אותו ״כשהכרתי
 אלי פנה אותי, הזמין עופרים כשאבי

 אמר הוא עצמו. את והציג כץ אותו
 מעמיד והוא ראשון ממבט בי שהתאהב
לו. שיש מה כל את לרשותי

 איזו עם תמיד לטייל, איתו ״נסעתי
 להיפטר רצה הוא כאן. שהכרתי מכירה
 איתו להישאר חששתי אני אך ממנה,
 שעולה רולקס שעון לי הבטיח הוא לבד.
 כל דברים. מיני בל ועוד דולר 7000

 הודעה והשארתי עלי נמאס הזה העניין
 שיחות יותר אלי להעביר לא במלון
 לטלפן שהמשיך שלו, מהנהג או ממנו

לדב שנסע כץ, של ההוראות לפי אלי
ימים. לכמה לחו״ל ריו

הזה.״ הכץ מאוד מוזר ״טיפוס י
ישראל. את ולהכיר לטייל רוצה סיביל

 מילחמת־הלבנון על רבות שמעה היא
 פצועי כאן להכיר וביקשה בגרמניה, עוד

מילחמה.
 נשים של לארגון אותה היפנה מישהו
בתל־השו־ מחלקת־השיקום עם הקשורות

 שיפודי־ למיסעדת אותה הזמינו והן מר
על־ידי הפצועים הוזמנו לשם התיקווה,

 לכל ראוך סיביל מחלקת אותוביקור כרטיס
תצ מופיע הכרטיס על מעריציה.

 ביקור כרטיסי כשחילקה לימון. אסקימו הסרט מתוך שלה לום
מאוד. ממנו התלהבו משותפת, ארוחת־ערב אחרי צה״ל, לנכי

-ר״״ך לבית־הגישפט חזרה
 ביקשה לארץ כשבאה מישפטיס. ולמדה עורך־דין אצל מתמחה
במישפט. לחזות ונלקחה בישראל בית־המישפט עובד איך לראות
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שהגיעה, אחרי קצר זמן לסרט הצילומים את להתחיל צריכה

 התחילה לא עוד וסיביל בסרט, עיכובים חלו בינתיים אך
 הגואל לצילצול ומחכה במלון לטלפון מרותקת היא להצטלם.

בייליס. סיביל שותה בינתיים לצילומים. סוף־סוף אותה שיזעיק

 מישחק אחרי בחינם לסעוד בעל־המיסעדה
שעבר החמישי ביום שנערך הכדורסל

ביד־אליתו.
ה נשים קבוצת עם הגיעו הפצועים

 הן המילחמה. תחילת מאז בהם מטפלות
מ ומתרחקות .בפירסומת מעוניינות לא

 אמהות לפצועים משמשות אך המצלמה,
ודואגות. אוהבות

 עם מהמיפגש מאוד התרגשה סיביל
 ארוכה, שעה איתם ישבה היא הפצועים.

 סיפורי- ושמעה הארוחה, גמר אחרי גם
 התיידדה היא שלהם. הפציעות על זוועה
 <״כצא״) מיקי בשם בחור עם מיוחד באופן

 שנפצע מכפר־עזה, קיבוצניק כצנלסון,
 המזרחית. בגיזרה למילחמה הראשון ביום
החזה הפנים, באיזור מכוויות סובל הוא

ול למשק חזר כבר הוא כיום וברגל.
בשדה. עבודה

 אמנון הפצועים את קיבלו במיסעדה
 יחזקאל ומנהל־המיסעדה צרור, (״חלפו״)

 המיל- כל במשך כי סיפר אסלן אסלן.
 והפצועים לחיילים, חינם אוכל נתן חמה

 למיסעדה דווקא להגיע עכשיו ביקשו
אותה. מכירים כבר הם כי שלו,

 ״לא אסלן. אומר תמיד,״ ״שיבואו
ש אנשים הרבה יש כסף. מהם אקח

 חיים אנו בזכותם החיילים שאלה שוכחים
שלהם.״ הגוף עם עלינו שמרו והם

 בבית סיביל מבלה זמנה רוב את אך
 להתחלת ומשעממת ארוכה בהמתנה המלון

 אמורה היתד, כבר זה בשלב הצילומים.
 לגרמניה ולחזור הצילומים את לסיים

מז היו ״לו אחר. סרט בצילומי להתחיל
שמ הייתי לחופשה, לישראל אותי מינים

 בארץ. לטיולים יוצאת והייתי מאוד חה
 בלי למלון, מרותקת אני כזה במצב אולם

 שהצי־ מקווה מאוד אני ומחכה. חברים,
בקרוב.״ יתחילו לומים

■ אדווה נעמי

 שיפודי במיסעדתזנים עס
נכי־ עס התיקווה,

 היא בתל־השומר. השיקום ממחלקת צה״ל
69.אליה. אותם והזמינה הנכים עם התיידדה


