
 לפרוטקציה. עקרוני באופן מתנגד
 בו שנתתי מסויג הבלתי האמון למרות

 אינם אומר שהוא שהדברים הסקתי אז,
עושה. שהוא הדברים בדיוק

 הטלפון התקלקל כאשר לדוגמה,
 ביקש. גר, הוא שבו האזור בכל

 מנהלים לשלושה בדחיפות שאתקשר
 שלדן בפרוש להם ושאסביר בדואר

 בבית. הטלפון התקלקל בן־אמוץ
 ויתר שלו. הטלפון תוקן למחרת

 מקולקלים נשארו בסביבה הטלפונים
זה. אחרי ימים כמה עוד

בטי כשהייתי לצה״ל. התגייסתי
 בבואו אחד לילה אותי הפתיע רונות.

 לו נתן השין־גימל כי סיפר הוא לבסיס.
 עם משלו ספר לו שנתן אחרי להיכנס

 במחלקה איתי שהיו הבנות הקדשה.
 דן הידוע. הסופר את לראות הופתעו

 העירו כשהלך שעה. כחצי בבסיס שהה
 ומשונה. מוזנח נראה הוא כי הבנות לי

 לקנות כסף לו אין אם אותי ושאלו
 ג׳־נס במיכנסי לבוש היה דן בגדים.

 של פלנל חולצות ושתי מרופטים
השניה. על האחת אתא.

 מה חשוב היה לא לי במבוכה. הייתי
 במשך כי נזכרת אני עכשיו לובש. דן
 בגד. שום דן קנה לא הכרותנו זמן כל
 ג׳ינס. מיכנסי זוגות ארבעה לו היו

 לא הוא תחתונים בלויים. בחלקם
 להם. זקוק שאינו כך לובש,

 זוג במתנה קיבל שעבר בסילווסטר
 במשך נעל שאותן פלדיום. נעלי

 יחף. מתהלך הוא ובקיץ החורף, חודשי
 שתיים פלנל, חולצות שלוש לו היו

 מבתיה במתנה שקיבל ואחת מאתא
 אחת שנים. כמה לפני אפולו

 נתן והוא לו התאימה לא מהחולצות
במתנה. נעמי לבתו אותה

 שתי את לובש היה כשקר. בחורף,
 השנייה. על האחת האחרות, החולצות

שקיבל גלביות שתי לו יש לקיץ
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לסיפרו בתמונת־פירסומת בן־אמוץ
- לי קרה מה יודע לא אני -

 ואמר לשתות בי הפציר הוא טעים ולא
משוחררת. ארגיש מעט שעוד

 לשתות שגמרתי אחרי דקות כמה
י נבהלתי. איומה. בסחרחורת חשתי "

 והתנפל המירבץ על אותי השכיב דן
 ״עזוב צעקתי: רטובות. בנשיקות עלי

 עדיין אני ממך. פוחדת אני אותי,
בתולה!״
 קילס של מפורט תיאור נא (כאן
השמים, בץ האינטימיים היחסים

הראשתה). בפעם
 הושיב למירפסת, אותי הוביל הוא

 שבאת ביום עדייה, ״תראי ואמר: אותי
 סוסה כמו את פורחים, הפרחים כל

 את וצר, דק ארוך, גבעול כמו אצילה, ^
היום.״ לי שקרה שחיפה הדבר

 להגיע רוצה שאני לו אמרתי
 כל במשך שלו. במכונית נסענו הביתה.
 בתחתית חור היה רעדתי, הנסיעה
 הכביש את לראות היה ואפשר האוטו

 הנסיעה במשך אותי. הבהיל זה רץ.
עניתי. ולא אלי דיבר

 טרקתי אלי. כשהתקשר למחרת.
בחדר, נוכח שהיה אבי, הטלפון. את

 בבכי פרצתי הקו. על היה מי שאל
 בלילה לי שקרה מה לו וסיפרתי

 הכין שדן השתיה על לו סיפרתי שעבר.
 אבי שנרדמתי. אחרי שקרה ומה לי 4

 להגיש כדי למישטרה מייד שנלך רצה
תלונה.
 אמר אבי הכל. שם שאספר אמר הוא
 מושחת ארם שהוא רן על שמע שמזמן
תמימותן. את ומנצל צעירות המפתה
 במישטרה, להתלונן ללכת סירבתי

 לו שאבטיח ביקש אבי התביישתי.
הסכמתי. יותר. דן את אראה שלא

 בכל דן אלי התקשר חודש במשך
הטלפון. את טרקתי ואני יום

 שוב הורי. עם רבתי הימים באחר
 ששאל דן, עם דיברת ואני טלפון היה

הזמן. כל במשך ממנו התחמקתי למה
 רוצה שהוא לשעה, שאבוא ביקש הוא

דברים. כמה לי להסביר
 להסביר יכול הוא מה סקרנית הייתי

אליו. נסעתי לי.
 ״ג׳גטלמן *

בן־־אמוץ דןמושלם׳ ▼
לי! תסלחי - ף כ  הוא לביתו כשנכנסתי ףץי

 לי אמר הוא שקרה. מה על להתנצל 1
 לעשות לא בחיים: חשוב לקח שלמד

 הוא לרצונם. בניגוד דברים לאנשים
 יום, באותו לו קרה מה מבין שאינו אמר

 כי להוכיח הזדמנות לו שאתן וביקש
 עדין רגיש, מתחשב, אדם בעצם הוא

 כל לביתו שאבוא הציע הוא ומורכב.
 בתחילת אז הייתי הלימודים. אחרי יום

 שאכין הציע הוא הבגרות. בחינות
 בי יגע לא כי ואמר שיעורים אצלו

הסכמתי. לרצוני. בניגוד
עגום. די מצבי היה תקופה באותה

 בבית, פוסקות בלתי מריבות לי היו
גב. לישור למכשיר מרותקת הייתי

 שעות 24 במשך אלי מחובר שהיה
 ביליתי לא שנים. שלוש במשך ביממה

 רציתי ולא בבית הסתגרתי חברים, עם
אנשים. לראות

 דן עם שלי ההכרות לתקופת סמוך
 המכשיר את לי הורידו הטיפול. נגמר

 בשעות גם מהבית לצאת והתחלתי
 השעות עד ביליתי לפעמים הערב.

 קשרים חידשתי הלילה. של הקטנות
 רוצה שאני הרגשתי חברים. עם

שהפסדתי. הזמן את ולהשיג להספיק
 שאני לעובדה רגילים שהיו הורי.

 למצב להסתגל יכלו לא בבית. יושבת
המריבות. פרצו רקע אותו על החדש.

 התחלתי לי. נראתה דן של הצעתו
 הלימודים. שעות אחרי אצלו לבקר
 בדיברתו עמד דן שיעורים. שם הכנתי

בי. נגע ולא
 אותו לי והגיש אוכל לי הכין הוא

 לבשל נהג דן עבדתי. שבו לשולחן
ומיוחדים. טעימים מאכלים
 כשישבתי מסויים, שישי ביום

 ידיעות של במוסף קראתי אצלו,
 אימי. של תמונה שם ראיתי אחרונות.

 חזרה שהיא מסופר היה קטע באותו
 מורה שהיה מי את פגשה שם מפאריס.

 אימי בארו. ז׳אן־לואי לפנטומימה
 הפנטומימאיות אחת בזמנו היתה

 עם יחד והופיעה בארץ, הראשונות
ארקין. וג׳וקי אופיר שייקח

 אם ושאלתי העיתון את לדן הראיתי
 הסתכל הוא אימי. את מכיר הוא

 עניתי: אימר״ז זאת ״מי ושאל: בתמונה
 אמא ״זאת ושאל: התיישב דן זיו." ״מיה

 לא ״אני תוקפני: בטון והוסיף שלך?"
 את משקר. שדן ידעתי אותה." מכיר

 גיליתי הרי שלו הטלפון מיספר
אימי. של בפינקסה

 אם אותה שאלתי הביתה כשהגעתי
 שהם לי ענתה והיא דן, את מכירה היא

 שנה 25 לפני חברה באותה הסתובבו
 אחריה חיזר הוא תקופה ושבאותה
 איזה אימי שאלה אחר־כך בלהיטות.

 הזה המכונס הטיפוס עם לי יש קשרים
 על מחבריה לשמוע צריכה היא ולמה

 למה שאלה היא איתו. שלי הקשרים
 מתראה שוב שאני בבית סיפרתי לא
הזו. הטינופת עם

 דן את שהכרתי לאבי הזכרתי אני
 אותו רואה אני ושמאז תערוכה, באותה

 מעניין אדם שהוא הוספתי לפעמים.
 כעס אבי יפה. אלי מתנהג ושהוא
 באותו לי עשה שדן מה לי והזכיר
יותר. אליו ללכת לא לי ואמר לילה.

 אלי שהתנהג דן. את לבקר המשכתי
 את מנשק היה הוא מושלם. כג׳נטלמן

הולכת. וכשהייתי באה כשהייתי ידי

 אנשים הכרתי למסיבות, יחד נו
מעניינים.

 והצגות־בכורה. ארוחות־ערב גס היו
 אותי. שהלהיב חדש לעולם נכנסתי
 הבגרות. בחינות את סיימתי בינתיים
 למועד עד חודשים שמונה לי נשארו
 במשך רן אצל נשארתי לצבא. גיוסי
 בקשר איתי מתייעץ דן היה אז ימים.

 דעתי. לחוות ושואל שכתב לחומר
 בסיפורים שינויים הכניס אף לפעמים

 גם היו ועצותיי. הערותיי לפני שכתב
 שהיו סיפורים לדן, שסיפרתי סיפורים
סיפורים שעברתי. בחוויות קשורים

 בגוף דן של לסיפורים הפכו אלה
ראשון.

 של השני הכרך את הוציא כאשר
 ייחד ישבנו מדוברת. לעברית המילון
 ומילים ביטויים מפי למד ורן שעות

 גילי. בני משתמשים שבהם חדשות
 להכין ■לו לעזור נהגתי תערוכה לפני

 עבודות הכנתי לפעמים המוצגים. את
לי. שנתן הוראות לפי בעצמי. שלמות

 בי גילה שהוא טען שדן מכיוון
 לי שיעזור ביקשתי רבים. כישרונות

 התנגד הוא דברים. מיני בכל
שהוא בבל זאת ונימק לבקשותיי

״מוזגה
ומשונה"

*  לזוג. והפכנו אליו תרגלתי ן
 לי להגיש נהג אצלו כשלנתי 1 1

יצא־ טבעי. פירות סלט בבוקר למיטה
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