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 והכל בלילה שתיים היתה השעה
היהלו את לקח הזוג למופת. התנהל

 וכל — הרבה והיה — הכסף ואת מים
 בררכים ברגל. לדרכו הלר אחד

 בדירה נפגשנו מאוחר יותר נפרדות.
 את לחלק כדי גורדון, ברחוב גג על

 לאכול כולנו שנלך הצעתי השלל.
בהרצליה. במיסעדה
למזכ אחד דולר של שטר לקחתי

רצי לא הישאר. את להם והשארתי רת.
 חייתי לו, זקוק הייתי לא הכסף. את תי
 מטורפים אידיאלים של במעגל אז

לגמרי.
חלונות
ש פ ו ח ל ו

 לגלות התחלתי הוד. רובין ייתי
 ולדמיין לתאר ואהבתי העולם את 1 1

 שאפשר בצבא אותי לימדו דברים.
 מהמסובך אפילו מצב. מכל לצאת
 מין שלי. לאגו אתגר היה וזה ביותר,
 להיות אותן מלמדים בצבא נסיון.

 חוטים על ללכת אהבתי ואני תרנגול.
 למזכרת דולר אותו לקיחת עם דקים.
המעגל. את סגרתי

 ישראלי, צייר הוא פיילר בי ^
 שנים כמה שכילה הרפתקן \£טיפוס

 חזר עכשיו לעולם. מסביב בטיולים
 של נדירים אוספים כשברשותו ארצה.

 במשך אסף אשר וקונכיות עתיקות
 במסעותיו. שנים

פיילר: אבי מפפר
 דברים כמה קרו הצבא אחרי
 חברים, כמה הכרתי למדי. מטורפים

 עבדו לא שרובם משוחררים, חיילים
 דירה. לשכור אפילו כסף היה ולא

 היה זה בכסית. היו שלנו המיפגשים
 רעיונות מיני כל אז העלינו .1970ב־

הרפתקנית. בדיר כסף להשיג איך
 בזל במלון שעבד הבחורים, אחד

 יהלומנים שקבוצת סיפר בתל־אביב.
 של לכינוס להגיע עתידה מחו״ל

 לנו סיפר הוא בישראל. יהלומנים
 בלילה. למלון יניעו יהלומנים שאותם
 והיהלומים סגורים הבנקים כאשר
 לילה. באותו המלון בכספת ישארו
 כספת את לשדוד היה שעלה הרעיון
 כולם הלילה. באותו עוד המלון

 בתור העניין את ראיתי התלהבו.
 אז לגמרי. אחר היה הראש הרפתקה.

.21 בני היינו כולנו
 שרותי מתקופת נשק־שלל לי היה
 התנהל השוד השתמשנו. ובו בצה״ל

 מבחוץ איבטח אחר בסרטים. כמו
 מחופים היה מהם ־שאחד אחרים, ושניים
למלון. מאוחרת בשעה נכנסו כאשה.
השו על השתלט למלון, נכנס הזוג

 איש־הקבלה עם יחד אותו, ונעל מר
 החרר אחורי. בחדר הדלפק, שמאחורי

 נמצא נוסף ומפתח חלונות, ללא היה
בבוקר. שהגיע איש־האחזקה, אצל

 במיקרה המלון חזית על שמרתי
 אחר חשוד רכב או מישטרה שרכב
 להפעיל עלי היה כזה במיקרה יעברו.

 הדעת את להסיח כדי רימון־עשן,
למהומה. ולגרום
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 באמנות אמונה את המירה דפנה אמו. עם נשאר בועז בנם לגירושיהם.
שלו. ביותר הפנטיות המאמינות אחת והיא מהרישי, הגורו לטובת

 קרבי, חייל היה פיילר אבי
 , בבית צייר ד,1בש הסתבך
 לציור סירגה קיבל הסוהר,
 המניין, מ! צייר הוא ועכשיו

ת אחדי ארצה שב  מסעו
ם י ק ת ר י מ ב ח ר ם ב ל ו ע ה

י1| 11| 1011 י כדור פני על בטיוליו עימו התמונה את לקח 11 1114 11111י' הוא פיילר. על האהובות מהתמונות אחת היא ח
פנטסטי". כי׳ציור המיוחד ציורו סגנון את הגדיר ישראל מוסיאון הארץ.

 שוב פגשתי מהשוד חבריי את
בבית־המעצר. שנה, חצי כעבור

 התקופה ובאותה וחצי. שנה ישבתי
 כולי כל הראשונה בפעם נכנסתי
 פינות את ציירתי שלי. הציורים לעולם

 בו. •שהיו הטיפוסים את בית־הסוהר,
 ציירתי הצר־הטיולים חומות ועל

 ישל למראות הפתוחים חלונות־ענק,
 אחד הוא שהציור הבנתי שם חופש.

 שלי. ביותר החזקות הביטוי מצורות
 שאני מה לכל להגיע יכול אני ושדרכו

רוצה.
 התנאים כל את לי סיפק בית־הסוהר

 העבודות ואת לעבודה, והחומרים
 לשרות וחצי לי חצי מחלק הייתי

בתי־הסוהר.
פיילר. אבי של סיפורו כאן עד
 בבית־ עשה שפיילר העבודות עם
 במשך למד לבצלאל, נכנס הוא הסוהר
 מילגה קיבל ואז מסויימת תקופה
 ברומא. ללמוד איטליה ממשלת מטעם

 ארצה. חזר ושוב זמן־מה ישם שהה הוא
 אוכל ישבו מקום למצוא הצלחתי ״לא

 שאותה המיוחדת הטכניקה את ללמוד
 ולחפש ללמוד והחלטתי חיפשתי,

לבד."
 בקיבוץ ידידים אצל בביקור

 יותר שהפכה מי את פגש הוא הסוללים
 יפהפיה דפנה, לאישתו. מאוחר

 אותם אצל שהתארחה תל־אביבית
החברים.

 לפיילר נורע ביחד, לגור כשעברו
 בורסת נשיא של בתו היא דפנה כי

 במלון שדד אורחיו שאת היהלומים,
נראו לי, נודע ״כשזה בתל־אביב. בזל

 ומצחיקות." מופלאות שמים דרכי לי
אומר. הוא

 ״עבדנו ציירת. היתה היא גם דפנה
 בכל העבודות את ומכרנו הרבה וציירנו

 באירופה. טיילנו •שבהם מקומות מיני
 ביותר. נידחים במקומות הסתובבנו

 שאותם עתיקים אמנות דברי ומצאנו
 באותן להתפרנס. כדי ומכרנו קנינו

 הטכניקה את גיליתי עתיקות תמונות
 והתאמתי אותה פיתחתי עלי. האהובה

לתקופתנו. אותה
 רבים במוסיאונים וביקרנו ״עברנו

וחוויות. ידע ואספנו
 בין היינו ואחר־כך בעין־הוד ״גרנו

 קניתי בנביעות. גרנו בסיני. הראשונים
 במו בית ובניתי בבנימינה אדמה גם

 ועברתי הבית את מכרתי אחר־כך ידיי.
ביוון. הידרה באי לגור

 שבע אחר־ התגרשנו ואני ״דפנה
 רציתי אני הסתדרנו. לא נישואין. שנות
 בועז שלנו. הבן לגדול. חופשי. להיות

דפנה." אצל נישאר 6ה־ בן

מכשפה
חיובית

 כדור פני על נסיעותו משך ף
 אמנים פיילר אבי הכיר *■הארץ

 וחילק בעולם טיילו שכמוהו רבים.
 והישקפות חיים נסיון חוויות. איתם
 אמנים עם התיידד הוא היתר בין עולם.

והונדרטוואסר. בראוור כאריק
 אפריקה, מרכז בכל טייל פיילר
 האוקי־ באיי בארצות־הברית באירופה.

סיישל איי מאוריציוס. ההודי. נוס


