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 אני חסות. מיכאל סמי של הרומן
 הדבר. נכון אמנם אם אותה שואלת
 .מרגיז חמתה. את מעוררת השאלה

 העבירו ודרכו גופי את שלקחו אותי
 גוף. אותו את נוגדים אשר רעיונות

 את אנס מיכאל שסמי אותי מרגיז
 ביחד, החיים שזה ביותר, הבסיסי הדבר

 לאומניות על בנוי הספר של וסך־הכל
 משותפים, חיים של אי״אפשרות ועל
 הרי ואני שלי, ציפור־הנפש הרי וזו

 לחיות אלא אחרת, דרך שאין מאמינה
ביחד.

 את שמניע מה כל מיכאל ״אצל
 רק זה והתוקפנות. המין הוא הערבי
 להגיש רציתי הפתולגיה. את העמיק

 לי היה לא אבל מישפטית, תביעה נגדו
באוני מודעת־אבל פירסמתי אז כסף,

מת.״ שהוא ברסיטה,
 קשה כל־כך בצורה הגיב בעלה גם
 המיפלגה חבר הוא ״בעלי כמוה?

 כל איך דואג רק הוא הקומוניסטית.
 זה מיפלגה הבחירות. על ישפיע דבר
 שיצר ביותר המעוותים הדברים אחד

 מישפט רציתי למיפלגה, פניתי האדם.
 לא שזה זועמת, כל־כך הייתי פוליטי.

 פוגשת הייתי אם מאלימות. רחוק היה
מכות.״ מקבל היה הוא מיכאל, סמי את

 נרקומנית
ידועה

ב ^ ה של  לשאול מבקשת אני הז
 — אינטימית שאלה ארנה את

 צוחקים. הבנים מבעלה? נפרדה מדוע
 ארנה ואילו הסיבה, את יודעים הם

 נפרדים ״מדוע ואומרת: לרגע מהרהרת
 יכולה לא כנראה אני מוסד? מכל בכלל
במיסגרת.״ לחיות

 את תגידי אמא, האמת .את ז׳ול:
האמת.״

 תספרי...״ ״תספרי אביר:
 רק לא. נפרדתי ״טוב, ארנה:

 וגם מהמיפלגה גם נפרדתי מסאליבא.
 ביחד.״ הלך זה ממנו.

והילדים?
 בית לי מצאתי .אני ספרטק:
בנואייבה.״

 נשאר שאני ברור היה ״לי ז׳ול:
בבית.״

 מלאה בהכרה היה ״זה אביר:
 אחר, סוג הוא אבא אמא. עם להישאר

אחרת.״ חושב הוא
 הוא מתל־אביב. טלפון מקבל ז׳ול

 זעם הסרט לצילומי להתייצב צריך
 של תפקיד מגלם הוא שבו ותהילה

 לסידורים מתכונן ספרטק לח״י. איש
 הוא ללונדון. הנסיעה לפני אחרונים

 לעשות היא חייו מטרת כי מספר
 עשה שמארכס מה את לאנרכיה

לקומוניזם.
בעיות? גורם אינו חאמיס השם
 חיליים עולים ״היו מספר: הוא
 ! היתה הניידת אותי, ומורידים למטוס
 לי נותנים היו האווירון, ליד מחכה

 עכשיו טוב. יותר עכשיו שירות״שלום,
 לפני סמים. מבריח שאני בי חושדים
 חשיש, בכיסי הושתל חודשים ארבעה

 לשבוע.״ ונעצרתי
 עלי.״ התיק את ״לקחתי ארנה:
 לקחה היא שלי התיק את ״גם אביר:

עליה.״
 שלי.״ את .גם ז׳ול:

 על תיקים שלושה לי ״יש ארנה:
 את לקחתי ידועה, נרקומנית אני סמים,

 עלי.״ הילדים כל של התיקים
 לז׳ול אומרת אני לתל־אביב בדרך

 הוא מאוד. מיוחדת מישפחה לו שיש
 הם שלו שהאחים ומספר תודה אומר

 חברים לו אין שלו. טובים הכי החברים
אחרים.
 סוכנת במיקצועו. שחקן הוא

 שעוד מבטיחה הון, לביאה השחקנים,
כוכב. יהיה שהוא עליו, נשמע

 עם רופפים קשרים על מספר הוא
 מבקרים ושם פה הערבית, המישפוזה

 כמעט אין בנצרת, והסבתא הסבא את
 יותר יש בני־הדודים. עם קשרים
 דווקא. היהודית המישפחה עם קשרים

 היא הקולנוע, כימאית חנוך, ליהי
 שהוא אחיה, רני גם טובה. חברה

 הוא קל,״ לא ״זה מאוד. קרוב מוסיקאי,
 לתוך להיוולד קל לא ,זה נאנח,

שכזו.״ סיטואציה
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