
הוגעים ער מספרת היוצא, נש־א־המוינה וע״ת נבון, אנפיו־ה
מסכות ■שואל, נשיא׳ במישכו רה שהיו מכח־הנבש ועדוגע■ השמחים

מהשורה אזוחית היא שעכשיו !הדגשתה ■,3והב הייאוש וגע■ ער
 ב־ח־הנשיא אח ונ1לע ינומו

 אבל החמישי ביום
 שנישן שמוטב החלטתי
 בבית בן לפני בלילה

בימין־משה

 ב׳ שבוים השינה לפני
 וגשות תשה ואני זינוונות,
 נעימים זינהנוח יש משובים.

 בלתי■ מאוד נינוונוח ויש
הנה לבית הקשורים נעימים,

 אח לי: אמה פסיכולוגית. הייתי
 הייתי אידו ■כולהלהמשיו. לא

 אז שלי, במיקצוע שבדת
 מרוויחה הייתי השנים בחמש
שקל מיליון שני כמו משהו

 לחץ כ׳ הגווסת אסבולה יש
 התגלות את מעודדים ומתח
 יודעת דק אני הסוטן. מחלת
 עבודה של וחצי שנה שאחד׳
ד שקדה מה זה נשיא נועיית

 מה אותך שואלת לא שאני נמו
 שלך, החבו עם שלו היחסים

 היחסים על אות׳ תשאלי אל
 חייבת אני בעלי. עם שלי

לבעלי דק דין־וחשבון

 להפרד לי איכפת לא
 ומבשלת, שזדת של מהנוחיות

 לשמת ־ילדים מיעוחק הבל זה
 דברים אלה האחדים, הדברים
אות׳ הדאיגו לא פעם שאו

י !0111117 ה יד ■החח
 בקבלת השתתפתי ימים כעשרה לפני

 איטליה נשיא של בארמונו שהתקיימה פנים
 הענק, אולמות למראה פרטיני. פדרו

 מהתיקרה, המשתלשלים והזהב הקריסטל
 בזהב, המגולפים העתיקים הרהיטים
 הסיניים השטיחים התיקרה, על הפרטקות
 הגן למראה החדרים, טוף ואץ הענקיים
 לא - ברומא היפים אחד שהוא המרהיב
מישבן עם השוואה לערוד שלא יכולתי
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 אחדים ימים ביקרתי שבו ישראל, נשיאי
 הנשיא שערכו בקבלת־פנים לכן, קודם

 ידידי יום־העצמאות. לכבוד ורעייתו
 קבלת־ באותה נתלוויתי שאליו הישראלי

 .את שאל: מחשבותי את קרא כאילו פנים
זהר עם מסתדרת היתה שאופירה חושבת

 היה ישראלי נשיא אם שאל לא הוא
היה נבון יצחק אם לא בזה, בארמון מסתדר

 היתה אופירה אם אלא - פה מסתדר
מסתדרת.

 לא או אותה תאהבו תרצו, לא או תרצו
 בלתי־נפרד חלק הפכה נבון אופירה תאהבו,
 ביחד עזיבתה עם כעת, היומיומיים. מחיינו

 ישראל, נשיאי מישכן את וילדיהם בעלה עם
 לא מעולם עצום. חלל מאחוריה תותיר היא

באופירה. נשיא רעיית לישראל היתה
בקושי אני וייצמן, ורה את זוכרת איני

 בזיכרוני - בן־צבי ינאית רחל את זוכרת
 פנים שובת קשישה אשה מראה עולה

 הציבור מיעט שז׳ר רחל את כובע. חובשת
 הזמו ומרבית קשישה, היתה היא גם לפגוש.
 קציר נינה בציבור. באה ולא חולה היתה
 היא היום עד - במינו מיוחד שיפוט היתה
 גילה שלמרות ילדה מעין מיוחדת, אשה

 שלא מקסימה אישיות התבגרה, לא מעולם
לחיצי־ מטרה והיתה בהלכה הובנה


