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באבלה. לעודדה וביקש בצער השתתפות מילות לה לחש חיבוק״ניחומים,

אבא, של קברו ליד
ירקוני שייקר,

 רוצים באמת שאתם לו נדמה והיה האומץ, לו והיה היום אבא כאן עמד אילו
 שבהן השנים האיומות. האחרונות השנים על באריכית לכם מספר היה לדעת,

 שאינם לו, מאמינים שאינם חשב כי החיים, תקופות מכל חברים בחברת בא לא
 והינה והונה שהינה, כמי בעיתונים שהוכתר האיש בקיבתו, להתלכלך ריצים

הבטחון. משרד את

בשמו, להזכיר רק רצינו דמעות. מזילי בהספדים אתכם נביך לא
 שהיה מה את מספקת, לתהודה זכה ולא איכשהו שהתמסמם מה את

 שמצא המשפטים בכל :ובזכרונכם מצבתו על שייחקק לו חשוב
נגדו. להגיש הבטחון משרד לנכון

זכאי. יצא בכולם
 את איבד עסקיו מרבית את אבא איבד דין, עינוי של ארוכות שנים באותן

 ערך. בעל משהו שנותרו בשנים לעשות הרצון ואתי החיים, שמחת את בריאותו,
 שיחק לבית, קרוב אותו, שאהבו אנשים בין ושם .נסית״ לקפה פרש 58 בגיל
האחרון. יומו עד ארוכות שעות שח

 שנעשו לנשק ולידידים הממשלה למשרדי שכתב המכתבים מאות
איתו, כתבנו מהם אחדים אצלנו. שמורים כולם השנים, עם לחשובים

 בכמה נענינו המכתבים מרבית על במקימו. כתבנו כשהתייאש
ובלתי־מחייבות. קצרות שורות

 בעצמו. מלחמתי את להילחם ידע לא ואבא בשבילו הרים עקר לא אחד אף
האחרונות. בשנים איתו שהיו למעטים מודות אנחנו

ובנותיו אשתו

 לשמוע. רצו שלא דברים באנשים
 ימשיך שלא בפניו מתחננת היייתי

 לפנטז. אוהבים אנשים האמת. בהטחת
 פנטזיות, של איש היה לא הוא

 היה הוא להצטלם, הולכת כשהייתי
לי. צוחק

 התחיל יום־הכיפורים מילחמת מאז
 איש־עסקים היה הוא אז עד להישבר.

 המישפטים חמשת מאז מצויץ.
 לעשות סירבו אנשים נגדו, שהוגשו

 בעבודות־ איתו לעבוד או עסק, איתו
לבד. לעשות רצה לא והוא עפר,

 הצרפתית הקבוצה את כשהכרתי
 מוכנים היו הם אור, קרן שנקראה
 את להם הכרתי בישראל. להשקיע

 את במתנה ממש להם נתן הוא שייקה.
 אחרי במיצפה־רמון. החמצן מיפעל
 נישלו ממש הם המישפטים, שהחלו

 רק בחוץ. עצמו את מצא והוא אותו,
.16* לו נשארו בהרצליה במיפעל

 של מצפונם ^
המתנכרים ^

ם שי בשנים אר ידעו׳ לא נ
 הבית את החזקתי אני האחרונות

 ומתק- מהופעות שלי, מההכנסות
ליטים.

 קם היה שבר־כלי. הפך שייקה
 שח״מת, לשחק לכסית הולך בבוקר,

 ולשינה, לארוחת־צהריים הביתה חוזר
אחרי־הצהריים. בכסית לשחק וחוזר

 האחרונות, בשנים רחב־לב. היה הוא
 למשל התיידד הוא בו, בגדו כשחבריו

 בוקר בכל טלאל. המדרגות מנקה עם
 ויחד העיתון, את לו מביא טלאל היה
קפה. שותים היו

 כסף הילווה שהוא לי סיפר אחד יום
 הוא כי מכונית, לקנות כדי לטלאל,

לעבודה. להגיע לו שקשה טען
 היה לכסית, הולך כשהיה בבוקר,

 את ומאכיל ועוגות, לחמניות קונה
 מתרעם: היה חצקל למישחק. חבריו
 הוא אך הפרנסה!״ את לי לוקח .אתה

בכך. התמיד
 הבית ואת כסית את אהב שייקה

 וסבא הכלל מן יוצא אבא היה הוא הזה.
הנכדים. לחמשת נהדר

 כמה לפני גבוה. מלחץ־דם סבל הוא
 הטריד ואז קל. התקף־לב עבר שנים
 למות רוצה לא הוא אחד: דבר אותו
 נגנז שהתיק יגידו שלא שיזוכה. לפני
הנאשם. של מותו בגלל

 על לשמור צריך שהוא ידע שייקה
מאו חזר מותו לפני שבוע דיאטה.
 עשרה הוריד שם הרזייה, ממכון סטריה,

ממישקלו. קילו

!ד!בפ
בלבד

 השבוע בבוקר החמישי יום ^
 סחרחורת. לו שיש טען הוא כשקם, ₪1
 שעה וירוס. אותו שתקף חשב הוא

 החולים לבית אותו שהבאנו אחרי
 היינו הכרתו. את איבד הוא איכילוב

 בעלה שוחט, יגאל ד״ר עם כולנו שם
בית־חולים. באותו שעובד אורית, של

 הסתבר, מותו אחרי שנעשה בניתוח
ואם בראש, רציני שטף־דם לו שהיה

 נשאר היה — לחיות ממשיך היה
חייו. כל משותק
 אנשים היום שיש להאמין רוצה אני

 שהמודעה מאוד טוב היודעים
 אליהם, מופנית בעיתונים שפירסמנו
 פנה הוא להם. מציק ושמצפונם
 הם אך בר־לב, ולחיים פרס לשימעון
התעלמו.

 שכולם חשב בכסית כשישב
 אדם שהיה למרות עליו. מסתכלים

 זוכה הוא עצמו, את להסביר ידע שלא
 עד אף העלה ולא שלו במישפטים

 לדוכן יחידי עלה הוא לטובתו. שיעיד
העדים.

שנ מהבנות ביקשתי כשנפטר,
 היו לא הבנות בעיתונים. מודעות פרסם

 לו. הגיע זה לדעתי, זה. עם שלמות
 ביקשתי התעוררו! כולם פיתאום
 פיתאום מה בלבד, ידידים שיבואו.

 קיצרו הם הרי מתנכרים, מיני כל הגיעו
חייו? את

 לעבודה, חוזרת אני שבוע בעוד
אבודה. אני אחרת לשיר.
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