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 מדי, ארוך הלעיסה תהליך בלעיסה.
אותם. מבריח המר והטעם

 בהררגה, באה הטובה ההרגשה
 גמר אחרי טובות שעות כמה ונשארת
כמו אחר־כך לשתות אפשר הלעיסה.

להש ולא אלכוהול, של גדולות יות
גו הוא כי לדיאטה, טוב גם הגת תכר.

לחוסר־תיאבון. רם
 להתעניין התחלתי הגת בזכות

 שיעורים לוקח ואני בפרשת־השבוע,
 ״מורי" אצל תימנית בקריאה פרטיים

 שומר־מסורת. אני בשכונת־התיקווה.
 היטשטשה. אשכנזי שאני העובדה
 לנו יש כולם. כמו ואני אלי, התרגלו

 וכיפות, סיפרי־תורה המכיל ארגז,
 שבוע, כל נפגשים מי אצל כתוב ועליו

 לזה. קוראים אנחנו סבב התור. לפי
בן־ישראל. דני של סיפורו כאן עד
שי לימי מצפה שהוא אומר הוא  שי

 את מפנק הוא לפעמים בקוצר״רוח.
 לבד כשהוא גם עלי־גת עם עצמו

 יפסיק לא הוא השבוע. במשך בביתו,
 לו שיהיו זמן כל אומר, הוא זו, לעיסה
בפה. שיניים

 בכי יתי3״ג ^
,כיף! של

שי רם ^  החבורה אחר־הצהריים, שי
ב אליצור יוסי של בביתו מתכנסת

במחסן בחצר, אלא בית, בדיוק לא יהוד.

ההר את צריך אני אבל לו, שמכורים
 בקריאה.״ הריכוז הטובה, גשה

 הוותיק בסיל, יעקב שלו, הדוד
 לפי הגת את גילו איך מספר בחבורה,
 אתיופיה, באריטריאה, היה ״זה האגדה:

 רועה נער יותר. אולי שנה, 500 לפני
כש ערב, לפנות עיזים. עדר עם יצא
 אחת. עז לו שחסרה ראה אותן, אסף
 לקח לזוז. רוצה לא שיח, ליד אותה מצא

 היא בבוקר למחרת לדיר. בכוח אותה
 שעה־ ואחרי השיח, לאותו ישר רצה

 משתוללת אותה ראה הוא שעתיים
הע את לאכול לנסות החליט ושמחה.

 לו נותן טוב, שזה ראה השיח, של לים
למדו.״ ומלם כוח,

ש טוב מצב־רוח שעושה גת ״יש  וי
 בן־ מאיר מספר לבמת,״ שעושה גת

 במושב במקרה, אותו ״מצאתי אהרון,
 שלי, בן־דוד עם יחד לעסתי אליישיב.

 נרדמנו לישון. רצינו שעה חצי ואחרי
 חדשים. כמו והתעוררנו דקות 10ל־

 הרגשתי לעיסה של שעות חמש אחרי
 נעים לי היה לא לבכות. רוצה שאני
מת פינה, ותפסתי הביתה הלכתי ממנו,

 תשמע. לא שאשתי עבה, לשמיכה חת
 ממש כיף. של בכי וחצי, שעה בכיתי
 שלי הבן־דוד שבוע אחרי מזה. נהניתי

ל הלך הוא שנפרדנו שאחרי לי סיפר
 מזה. ונהנה זמן המון ובכה ישב פרדס,

 לא עוד הבוכה. הגת קורא אני הזה לגת
 שוב.״ אותו ללעוס לי יצא

 גת לועס שאני ״אחרי בסיל: שמעון
אשתי בבית. לעזור מצב־רוח לי יש

 היו לועס, שאני ממני, צוחקות היו איתי
שני אחרי אבל מה...,׳ לי,מה... עושות

 כן. גם ללעוס התחילו אחת, פעם סו
אשכנזיות.״ מהן כמה

 מעורר, זה מינית ״מבחינה שמעון:
 הרבה יחסי־מין לקיים אפשרות נותן
 פעמים ארבע לגמור יכולה בחורה זמן.
 את לשאול צריך התחלתי. לא עוד ואני

 לועס שאני ביום לה קורה מה אשתי
 שלי לחברה שנתתי ״אחרי דני: גת.״

 ארבע. על בבוקר יצאתי גת, ללעוס
 אצל התאוששות." שבוע צריך הייתי
 לקבל אי־אפשר יוסי, של אשתו לאה,

 לא ״אני בעניין. ואישורים חיזוקים
 אומרת, היא שינוי,״ שום מרגישה
 משפיע...״ לא זה יוסי שעל ״כנראה

להרגיש.״ רוצה לא ״היא יוסי:

 בתור גת ^
אישי ציוד

בתו־ לקרוא גומרים שהם חרי
 — מיצווה לעוד מתפנים הם רה, 1\

 היא הכללית הטענה טוטו. טפסי מילוי
 ולעיתים מרוכזים, הם הגת שבזכות
זוכים. קרובות

 9 שלום, יואל הוא בחבורה הצעיר

 מגיל שנתיים, כבר גת לועס הוא חייל.
 בני־ בחברת לועס הוא בדרך־כלל .18

 נשפט והוא בצבא, בעיות לו היו גילו.
ל נכנס אני ״מחר .6 בכלא יום 21 ל־

 גת איתי לוקח ״אני מספר, הוא כלא,"
זר־ בתור זה את אקח אישי. ציוד בתור

גת מחזנת החבורה
ארבע על יצא הגבר משמחה, השתוללה העז

 והפך העניין לצורך במיוחד ששופץ
 תמו־ הריצפה, על שטיח — נעים לחדר

 מיזרונים וילונות, הקירות, על נות־נוף
 נרגילה בשמיכות, מכוסים הארץ. על

 קטנה, אחת ועוד החדר במרכז גדולה
 עלים בחבילת מצוייר אחד כל בצד.
 טרנזיסטור חם. תה מלאה ענקית, וכוס
 סיגריות מעשנים ברקע. מנגן קטן

 כיפה בפה. כשעיסת־העלים בשרשרת,
 נשאר רני ביד. תורה וספר הראש, על
 אחד הוא מהבית. שלו הרגיל הכובע עם

 אומרים הם תימני,״ ״הוא מהחבר׳ה.
אותו.״ איכזב שלו הצבע ״רק עליו,

 דני, מודיע מאתיופיה,״ גת ״הגיע
 שלי חבר איתם. הביאו עולים ״כמה
 לתת רצה לא משהו־משהו. שזה מספר
לי.״

 התחיל שהוא מספר בסיל שמעון
 שלו הסבתא את ראה .9 בגיל גת ללעוס
 לא זה לו, אמרה כמוה. ועשה לועסת,

 היום ״ער המשיך. הוא אבל בשבילך,
 אומר, הוא מזה,״ טוב במצב־רוח אני
 יכול אני שבוע, גת לי יהיה לא ״אם

 את לחפש ללכת מוכרח אני להשתולל.
סם כמו לא זה מחיר. בכל ואקנה זה,

 היא אותי. לתפוס מתי יודעת תמיד
 לה לקנות יכולה היא אם שואלת
 תקני לא, למה אומר, ואני שימלה,
 סבלנות לי אין הגת בלי שתיים.

 ללמוד לכו להם, אומר ואני לילדים,
 איתם משחק אני שלעסתי, אחרי אבל

 לאשתי, אומר אפילו אני איתם. וצוחק
 סיני יהודה אוכל.״ ומבשל ותנוחי, שבי

 לועס אני ״אם מאשר: בנק, עובד וואני,
 הביתה חוזר אני בהפסת־הצהריים, גם

ם זמן מקדיש רגוע, מט ואפילו בילדי
 חיתולים." לה ומחליף בתינוקת פל

 מספרת: בעל־הבית, של אשתו לאה,
 יכולה אני גת, לועס שבעלי ״אחרי
דבר." כל ממנו לבקש

 אומר לבריאות,״ עוזר שזה ״ואיך
 מצהבת. סבל שלי ״קרוב בסיל, יעקב

 תימני עזר. ולא כדורים, לו נתן הרופא
 טוב.״ הרגיש תיכף והוא גת, לו נתן אחד

 של במערכת העובד בן־אהרון, מאיר
ש אחד איתי ״עבד מספר: גדול, עיתון

 רצה רע, הרגיש אחד יום מאולקוס. סבל
ואח גת, ללעוס לו נתתי הביתה. ללכת

 הוא מאז אריה. נהיה הוא שעה חצי רי
שעובדות בחורות קבוע. ללעוס התחיל

מה אותי ירגיע שזה מקווה אני פרחים.
^ הכלא.״ של דיכאון

̂  הזמר גדסי, אבנר הוא אחר גת לועס
 זה את עושה הוא תימני. ממוצא הידוע,

 ״ראיתי יום־יום. כמעט שנים, שבע כבר
 , הג־ ״זה מספר, הוא לועסים,״ הורי את

 אחד יום זה. מה ידעתי לא אותי, עיל
 בשעות מתעלה אני ונדלקתי. ניסיתי
 רגוע נעשה טוב, ראש מקבל האלה,
. יש הופעה לפני גת בלעיסת ושליו.
י מרץ מקבל שאני הפלוס ומינוס. פלוס
 מכווץ שזה הוא והמינוס שלוש, פי וכוח

 ״ שבולעים האבקה כי מיתרי־הקול, את
 לשיר טוב יותר הגרון. בדפנות נשארת

 לעלות מעדיף אני לפעמים אבל בלי,
 ויותר בקול עוצמה פחות עם הבמה על

איזון. ויש מרץ,
 הגת — נשים עם ליחסים ״בקשר

וה הראשונה בפעם רק עלי השפיע
 יודע. לא אני אחר־כך, שלעסתי. שניה

 בזה יש משפיע. לא זה שעלי חושב אני
 לאנשים אומרים — פסיכולוגי משהו

 מאמינים והם משהו, להם עושה שזה
 לא זה, ובלי זה עם חזק אני מקרה. בכל
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