
גדול, איש הוא מוסינזון ביטל
 גדול, בבית גר הוא גובה. מטר שני

 בגדים לובש הוא חדרים. וחצי ששה
 אקסטרה אקסטרה גדולות, במידות
 בחנות רק קונה הוא שאותם לארג',

 את אוהב הוא בלונדון. מסויימת
 ואוהב טובה חברה אוהב שלו, העבודה

לאכול. מאוד
 )45( מוסינזון אביטל חשב ככה
הכתבה. את להתחיל שצריך

 בבית הישיבה מפינות באחת ישבנו
 בירושלים. הגרמנית שבמושבה הענק,

 בנו אורי, עציצים. הרבה החלון ליד
שבת לחופשת שהגיע ,11ה־ בן הבכור

 על חקלאי של מבט העיף הקיבוץ, מן
 ״מתי שלו: אבא את ושאל העציצים
 העציצים?״ את לאחרונה השקית
 לפני על משהו לגמגם ניסה אביטל

 סיפקה לא התשובה אבל ימים, שלושה
 הצמחים את להשקות רץ והוא אורי את

הצמאים.
 דקות כמה לבדו. החי גבר של בית

 כל את לכבס גמר שבאתי, לפני
 אותן ותלה שלו הענקיות החולצות

 גמר הוא באמבטיה. מסודרת בשורה
 והמקרר במיטבח הכלים את להדיח

מוכן. אוכל של קופסות מלא
פותח והוא מתיישבים אנחנו

 העבודה מן הביתה אביטל כשמגיעבמיטה מישוד
 שיש למרות לחדר״השינה מייד נכנס הוא

שלו. שיחות״הטלפון את ומקבל חי הוא שם בביתו. חדרים שישה עוד
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אביטל
מהפסטיבל

 משקה. להציע כדי הארון, את לראווה
 טוב כל של מרהיב מראה מתגלה

 על החלטנו העולם. מכל אלכוהולי
ן וודקה.
 להתיישב מספיק לא עוד הוא

 הקו? על ניו־יורק מצלצל. והטלפון
 מכל ושחקנים אמנים קופנהגן? אולי

 להודיע הביתה, אליו מצלצלים העולם
 פרטים ולסכם יבואו, לא או• יבואו אם

 בפסטיבל להופעות ביחס אחרונים
בירושלים. הבא בחודש שיהיה ישראל,
 אומר הוא ישראל,״ פסטיבל ״לא

 פסטיבל לו קורא ״אני בהחלטיות.
 ומאמין ירושלמי אני. ירושלים.
 למרכו ירושלים את להפוך שאפשר
ישראל.״ לגבולות קשר בלי תרבותי,

נען, בקיבוץ נולד מוסינזון אביטל
 (חסמבה) יגאל של הבכור בנו

 מהאשה הבכור הבן ״אני מוסינזון.
 ברצינות ספק אומר, הוא הראשונה.״

 שהתחתן אביו על בציניות, ספק
 הגילים בכל ילדים לו ויש והתגרש

הנשים. מכל
 התגרשו מוסינזון ויגאל לאה

 שלוש אחרי שנה, בן היה כשאביטל
 אביו עזב ,11 בן כשהיה נישואין. שנות

 אמא עם אז רב אביטל הקיבוץ. את
בתיק ובגדים ספרים כמה ארז שלו,

 של האשה אסתר, עם היחסים אבל
 על שומרים היום ועד טובים, היו אבא,

לא ״אנחנו לפעם. מפעם קשרים

 שבוע, כל שנפגשת מאוחדת מישפחה
 באירועים השני את אחד רואים אבל

מיוחדים."

 בסידרת משם חוויותיו את ופירסם שנה
כתבות.
 נסע קצר זמן ואחרי לארץ, חזר הוא

 לידיו נפל לפאריס, כשהגיע לאירופה.
 של בי לנגוע יכול אתה בשם ספר

 בילסון. כריסטין בשם אנגליה סופרת
מאוד. אותו הרשים הספר

 את שמצאתי עד וחיפשתי ״חיפשתי
 לארוחת־ נפגשנו שלה. הכתובת
 עברנו שבוע ואחרי בלונדון צהריים

 יחד נסענו שנה אחרי ביחד. לגור
התחתנו.״ ושם לאמריקה

 בשגרירות אביטל עבד בוושינגטון
פילו מדעי־המדינה, למד ובמקביל

 ועשה כלכלה אנגלית, סיפרות סופיה,
בקומוניקציה. שני תואר

 כריסטין לארץ. הזוג חזר ואז
 היא קצר זמן אחרי אבל התגיירה,

 בארץ־ שפה, טהורה, כאנגליה גילתה,.
 שזה אמרה ״היא גשם. אין הקודש,
 נוסעת והיתה הכתיבה את לה מייבש

 זה בסוף לכתוב. לאנגליה חורף כל
והתגרשנו.״ לי נמאס

 של כדובר שימש תקופה באותה
 מזכירת היתה כשזו מאיר, גולדה
 אבל מיפלגה, חבר הייתי ״לא מפא״י.
 פעמים כתריסר התפטרתי אוהד. הייתי
עזבתי ששת־הימים מילחמת ואחרי

ע המלכה עם בתפקיד: ז ג
עם בפגישה ירושלים, תיאטרון מנהל כשהיה

 ואירועים במיפגשים הולנד. מלכת ניאטריט,
 אך ועניבה, מיקטורן ללבוש מוטינזון נוהג רישמיים

טריקו. וחולצת ג׳ינס ולובש יותר נינוח הוא בבית

 רוצה אני לו: ״אמרתי לאבא. ונסע קטן
 שהיו בבית נשאר, הוא ושם פה!״ להיות

 של חצי־אחים שני ועוד שלה הבן בו
השניה. האשה מן אביטל
 המישטרה דובר אז היה שלו אבא

במושב. גרו והם
.  ,סירבתי .

לשייך פקודה ^
 ואסתר יגאל עברו קצר זמן חדי̂ 

(שלו, הילדים כל עם מוסינזון
 שם בכפר־הירוק, לגור ושלהם) שלה

 למדו הילדים כאם־בית. אסתר עברה
 ״אבא במקום. החקלאי בבית־הספר

 היה לא מעולם אז. בבית היה לא כמעט
ובן." אבא של קשר בינינו

 ללהקת התקבל לצבא, כשהלך
 הכפר מן אותי שהביא מה ו״זה הנח״ל

 עם ביחד בלהקה היה הוא העיר." אל
 איתמר איינשטיין, אריק גאון, יהורם

 ואחרים. אוריין זוהר שאולי, יצחק כהן,
 אוהב לא שאני גיליתי מאוד מהר ״אבל

 מרצוני הלהקה את ועזבתי זה את
 לשיר. פקודה סירבתי פשוט הטוב.
 של למיטבח אותי הכניסו עונש בתור

 תפוחי־ לקלף לי ונתנו הנח״ל מפקד
 בהחלטתי נחוש שאני כשראו אדמה.

 אותי העבירו בלהקה, להיות שלא
 של צבאי לכתב הייתי אז משם.

גדדע.״ ובמחנה נח־ל במחנה
 המשיך מהצבא כשהשתחרר

 נסע הוא העיתונות. במיקצוע
חצי של הרפתקני לטיול לאפריקה

 לי היתה למונטריאול. ונסעתי סופית
̂  ונסעתי שם, דיילת שהיתה טובה ידידה

 מנהל סגן הייתי שם בגללה. בעיקר
 ׳77 באקספו ישראל ביתן

 התחתן עדית, הזאת, הדיילת ועם
לארץ. השניים כשחזרו אביטל

 לידנו שישב אורי, נולד ראשון
 את בצמא ושתה השיחה כל במשך

שלו. אבא של הסיפורים
 אומר שלי,״ הבן מן סודות לי ״אין
לאורי. מבט ושולח אביטל

 הבו מיכאל. נולד שנים ארבע אחרי
 - לקתה הלידה אחרי קצר וזמן הקטן,
 טרשת חשוכת־מרפא, במחלה עדית

 משותקת נעשתה שנה בתוך נפוצה.
 בילדים לטפל יכלה ולא לחלוטין
בעצמה. ולא הקטנים


