
 עצמו את אישם בנותיו, דמעו ח״ו את והציר החריט הרפז שרגא
 שהנו עד הידרדחתו תהריו ער בבית־החורים, שנעור בואיון, ומספר ב״אבובנאר״
נמצא הוא שבו רחורי־ננש הסגורה במחלקה החיים וער לארנוהוריסט,

 סטאר, ממנו עושים היו בבר בהוליבוד
 דיו של שונות שופכים היו עיתוני״הרכילות

 והבלתי״מת- הפראי אופיו את לתאר בדי
 ביניהן מתחרות היו רבילאיות״הצמרת פשר,

 יפה־התואר הכוכב של חושפני יותר בתיאור
 פרשיות* המנהל בנות, לשלוש ואב הנשוי

 כוכב״ עם לעין־המצלמה סוערות אהבים
 של* כוכבות עם ולעיתים ניות־מזדמנות

ממש.
 מסע־ את מלווים היו עיתוני־הרפואה

 גמילתה ופרשת מאלכוהוליזם שלו הגמילה
 פורד בשי שם על במוסד שיילוד ליז של

שלו. הגמילה שיפור לעומת מחווירה היתה
הרפז, שרגא על גורלו, עליו שפר לא אבל

הקש בביצה פה, צמח הוא בהוליבוד במקום
 מכיר אחד כל שבה תל־אביב, הקרוייה נה
 אף ובה אחד לכל שומר אחד וכל אחד כל

ה המיוחדים בכשרונות מתחשב לא אחד
 אלכוהוליסט במקרה, אתה, אם בך, שמונים

מקצועי. עושה־צרות או
ב הסגור במוסד סגור הרפז שרגא בעת

 לחולי-נפש בבית-החולים אל׳׳ף שבע ביתן
בבת-ים. אברבנאל שם על

 את שאלו הקבועים כסית מיושבי במה
 בקושי כסית הרפזו שרגא נעלם לאן עצמם

 ושמוליק קראום. שמוליק עם מתמודדת
 מודל- הוא עצוב, יהיה שהדבר כמה קראוס,
עצמו הוא בי אם הרפז, שרגא של החיקוי

 בתל־ תמצא לא אך נמרצות. זאת יכחיש
 את יגיד שלא שניהם את המכיר אחד, אביב

הרפז. שרגא על זה
 זה לא השניים, בין להשוות המקום זה לא

 אני לו קראוס, שמוליק על לכתוב המקום
לכ המקום זה רבה, והערבה כבוד רוחשת

 השבוע, ממני שביקש הרפז, שרגא על תוב
 הון, לביאה סובגת־השחקנים באמצעות

 לי וגרם הסגור במוסד איתו ולשוחח לבוא
בחיי. שעברתי הקשות החוויות אחת את

 להיפך, קשה, היתה שרגא עם הפגישה לא
 יותר מפוקח יותר שמן אותו, לראות שמחתי
יותר. מפוכח ובעיקר,

נסיבות היו הזו, הקשה לחוייה שגרם מה

הפגישה. ומקום הזמן
ה המחלקה אל השנייה, לקומה העלייה

ה על-ידי בדלת״הפתיחה הצלצול סגורה,
 שואלת, אני פה, נמצא הרפז שרגא אחות.

 הצלם, ציון, את שהשארתי אחרי בהיסוס,
 שאני ואחרי שואלת, היא את, מי למטה.
 את לי פותחת היא הפרטי בשמי מזדהה
 וארוך, צר מסדרון פנימה נכנסת אני הדלת,

 לבנה. האחראית, האחות עם מדברת היא
 לי, אומרת היא ואז אני, מי נשאלת, אני שוב

 עוד לא! למה תיכנסי, שרגא, את לבקר באת
מאחו הדלת מסגירת להתאושש מנסה אני
 אחת דלת עוד במפתח פותחים וכבר גווי רי

הסגורה. במחלקה סגורה הכי במחלקה ואני


