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 שלא ומה שייכנס מה של היחיד הקובע
 ההצגות, את רואה הוא למיסגרת. ייכנס

 השונים התיאטרונים עם בקשר הוא
היחיד. המחליט והוא

 הוא הפסטיבל על מדבר כשהוא
 עליו לדבר יכול הוא רציני. נעשה
 על שראה, מופעים על לספר שעות.

 אותם ושיכנע איתם שדיבר שחקנים
 הפוליטי המצב למרות לישראל, לבוא

 מתקבל מדבריו בזה. גאה והוא העדין.
 שליחות. מעין בזה רואה שהוא הרושם

 של מיפעל זה כאילו מרגיש הוא
טובים. קשרים עם אחד בן־אדם

 מיפמבים
אביטל לגברת

 מאוד טובים קשרים לאביטל 4
 גדולי העולם. ברחבי בתיאטראות 1

 לארץ באים אליו, מתקשרים המופיעים
 נוסע כשהוא בבית. אצלו ומתארחים

 אצל רב בכבוד מתקבל הוא ללונדון
 הנערצים. האנגליים השחקנים גדולי

 טובים. אישיים קשרים עם איש הוא
שקובע. זה והוא אחד איש הוא אבל

 של שמו על קרוי מוסינזון אביטל
 הבימה, שחקן לשעבר אביטל, יעקב

 הדסה של הראשון בעלה שהיה מי
 רפאל של אשתו כיום קלצ׳קין,
לאמנות. גלריה ובעלת קלצ׳קין
 בתאונת־דרכים מת אביטל יעקב
 העריץ ,20 בן שהיה ״אבי, בכינרת.

שמו.״ על לי וקרא אותו
 המון אביטל מקבל היום עד

 אביטל לגברת המיועדים מיכתבים
מוסינזון.
 בבית־הספר טלי. לו קורא שלו אבא
אפי. לו קראו הנח״ל ולהקת
 כבן ״לגדול אומר הוא קל,״ לא ״זה

 אבל הזאת. בארץ מוסינזון יגאל של
 מאז לאמי נשוי היה שלא העובדה

 שלו הרומנים וכל עצמי, את זוכר שאני
לי הפריעו לא כדון־ז׳ואן, שלו והשם

מוסינזון מנהל
שליחות

 לי׳ממש היה לא פעם אף חמורה. בצורה
 כמבוגר. ולא כילד לא איתו, קשר

 אחד כל אבל טובים, ביחסים אנחנו
בשלו. עסוק

 משהיה יותר טוב אבא הוא ״היום
 טוב, לו עושה שזה חושב אני אי־פעם.

 אין לי קטנים. ילדים לו שיש זה
 לא אני שלי. אחים שאלה הרגשה

 אין אם אמיתי הוא שקשר־רם חושב
 שהילדים מקווה אני ידידות־אמת.

 כשתבוא איתי, גרים שלא למרות שלי,
 שאבא יגידו שלא הזה, העולם כתבת

 במידה שאני, חושב אני שלהם. חבר לא
שלי.״ הילדים של חבר גם מסוצמת,
 אביטל של אביו מוסינזון, ליגאל

 צעירים קטנים, ילדים אורי, של וסבו
 מרשה אינו הוא שלו. הנכדים מן יותר

 ילדיו בנוכחות אבא לו לקרוא לאביטל
הקטנים.
 אבא לו לקרוא מרשה לא ״סבא
אורי. מתערב שלו,״ הילדים בחברת

 של אמנותי מנהל מוסינזון, אביטל
 מן באחת עוסק ישראל, פסטיבל
 השניה: האהבה תיאטרון. שלו: האהבות

 בעתיד. אליה יחזור אולי טלוויזיה,
 לארבע מופעים מתכנן הוא בינתיים
 הוא אם גם לפסטיבל, הקרובות השנים

■ סרגוסטי ענת אותו. ינהל לא
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