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 גדי שבני האסטרולוגי הפירוש את
בזק וצעירים בילדותם, זקנים
נותם.

 בא שמו דלי. מזל בן - נפתלי
 איילה ״נפתלי להתפתל. מהמילה

 איילה אימרי״שפר". הנותן שלוחה
 שכל בעל תנועה. כמהיר - שלוחה
 מתקדמים, ורעיונות מבריק

 ההרגשה את לו נותנים שתמיד
 דלי מזל קדימה. לטוס חייב שהוא
 דלי מזל בן - רוחני שפע מסמל
 ושופך החיים המים ממעיין שואב
 המזל ואמנם צמא. לכל אותם
אוויר. מזל הוא אך דלי, נקרא

 דגים. במזל - יוסף
דגים מזל המודרנית באסטרולוגיה

 :,נבחר ,הדר
 שכר, מברק
 תנועה מחיו
קדימה וטס

 גלגל של ״סל־אשפה" להיות הפן
 שהאסטרולוגים כאילו המזלות.
 וכשהגיעו תכונות, מלחלק התעייפו

 שנשאר. מה כל להם זרקו לדגים,
 המיסכנים הם שדגים יצא, וכך

המזלות. מכל והמבולבלים
מבולבלים, לא פעם אף הם אף

 שונה. בקצב צועדים פשוט הם
 עדיין ההוא שבזמן לשכוח אסור

 שהוא נפטון, כוכב את הכירו לא
 הגרועות התכונות לכל האחראי

 ההם בימים לדגים. שמייחסים
 כוכב על-ידי רק נשלטי דגים

 יכול אינו הוא שכידוע יופיטר,
 לסבול רגילים דגים בני רע. להיות
 הקיימים המיסטיים הכוחות בגלל
 צרות ואיזה יוסף! הוא מי בהם.
המיסטי. כושרו בגלל בילדותו עבר

 בנימין: הטלה
 בגלגל ראשון

 תינוק המזלות,
אימפולסיבי ד■
 ומעורר הלזה״ החלומות ״נער

 היא גם הקינאה באחיו. קינאה
 ובכל זה. למזל אופיינית תכונה

 המלך אצל למישרה הגיע זאת,
פרעה.

 מזל את ראו העתיקה בתקופה
 רב, ריגשי ביטחון בעל כמזל דגים

בכבוד. התקבל המיסטי וכוחם
 קשור הוא טלה. מזל ״ בנימין

 האהוב שהיה הבן הצעיר, לבן
 מת, נחשב שיוסף אחרי ביותר,

 בנימין לרחל. שנשאר היחידי והיה
 יחס וקיבל ביותר הצעיר הוא

 בכל, עליו הגן אביו למעשה, מיוחד.
 הגנו אחיו - למצריים וכשנשלח

 שהגביע מסופר כאשר אפילו עליו.
 נחשד והוא באמתחתו נמצא

 נלחמו כאחד האחים כל בגניבה,
 מוכן מהאחים אחד וכל עליו, והגנו
העונש. את עליו לקבל

 התינוק הוא טלה מזל
 בגלגל הראשון הוא באסטרולוגיה.

 הוא רוצה שהוא מה וכל המזלות,
 הילדותית אמונתו בגלל משיג,
 אופיו בטובתו. מעוניין העולם שכל
 כשל אימפולסיבי, היה בנימין של
הסוף. עד ונאמן טלה, בני
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 אז לי, קשה היה וזה האסון. פירטי על

 כל אותי עידכנו אבל לבוא. הפסקתי
הזמן.
 על השפיע האסון •

עבודתך?
 בתקופה בדיוק. לענות קשה זה

 והפיתרון קשה, מאוד לי היה הראשונה
 בשבוע לעבודה. לחזור היה היחיד
 בבית, הייתי עוד האסון, אחרי השני

 ״זאב, ואמר: דונביץ נתן אליי ובא
חזרתי. לעבודה." תחזור
 לעסוק צריך הרי אני קשה. היה זה

 שלי בעבודה השתדלתי תמיד בהומור.
 אישיות. מבעיות מושפע להיות לא

 לי עזר וזה בעבודה עצמי את השקעתי
מאוד.
 אל התייחסת אי־פעם •

בעבודתך? האסון
 יכול להתייחס. מסוגל הייתי לא
 אבל בעבודתי, הורגש שהאסון להיות

במודע. היה לא וזה איפה, יודע לא אני
 חוברת־זיסרון הוצאתם •

לבנים?
 הם כי שמוציאים, אנשים יש לא.

 אנחנו, אבל ונחמה. סיפוק בזה מוצאים
 אסון־מחניים של המישפחות שמונה

 הודות וזאת מההתחלה, ביחד היינו
 לשיחה אותנו שהזמין תמר, ליעקב

 עניין התגלגל שממנה ראשונית,
לחקירה. הדרישה

 החלטנו הזאת הראשונה בפגישה
 באנדרטה, זכר־הבנים את להנציח

 במידה אותה. בנינו ידינו במו וממש
 עצם וכל שלי, התיכנון היה זה רבה,

 עוסק מאיתנו אחד שלנו. היה הבניה
 העבודה את ביצע והוא עפר, בקבלנות
מעשית.

 על שומרות המישפחות •
 של אחרים בימים גם קשר

השנה? ביום רק לא השנה,
 המאבק של האלה, השנים כל

 מפוזרים אנחנו אותנו. איחדו לחקירה,
 בנצרת קבר לנו יש הארץ. כל פני על

 יחד שקבורים שלושה לנו יש עילית,
 שניים בשדות־ים, אחד בקיריית״שאול,

בבאר־שבע. אחד ועוד באשדוד
 הזה וביום ביום־השואה, קרה האסון

הבנים. של לקבר עולים כולנו
וביום־הזיכרון? •

מכן, לאחר שבוע חל יום־הזיכרון
 ללכת מעדיף אני הזה וביום

 עשרות ששכל שבח, לבית־הספר
 אני אז שלי. דני את ביניהם מתלמידיו,

 תחרות״טניס יש שנה בכל לשם. הולך
 היה שלי הבן צעירים. לטניסאים

 היה 15 בגיל מצטיין, טניסאי
לשם. הולך אני אז בטניס. אלוף־הנוער

 המחזה את ראית •
״עקידה״?

דורית, עם הייתי מסוגל. אינני לא,
 והבטחתי עכו, בפסטיבל הקטנה, בתי

 אזרתי לא אבל אותו. לראות ידין ליוסי
זה. את לראות לא החלטתי כוח,

 שני על הוא המחזה •
 ביומו יום מדי הנפגשים אבות,

שנפלו. בניהם, קבר על
 * אני דרכו. על־פי מתאבל אדם כל
 אני יום. מדי לקבר העולים שיש יודע

 לא אף־פעם כמעט מופנם, מאוד־מאוד
 שזה אנשים יש הזה. הנושא על מדבר
 בהרבה תלוי זה טוב. להם עושה

 גם לזה. להתייחס מאוד וקשה גורמים,
 אחד כל המישפחות, שמונה בינינו,

 אפשר ולאבל. לכאב אחרת מתייחס
 * ההתייחסות קשת כל את בינינו, לראות

השכול. אל מישפחות־ישראל של
 לאנשים שעזרתי מיקרים היו

 — אני אבל חוברות־זיכרון, לעשות
 היא האנדרטה לא. — לעצמי לא.

המישפחות. כל את שמאחדת
 על לכפות שאפשר נורמה פה אין
 חבר לי יש פנימי. עניין זה מישהו,

 לו קנה נפל, שבנו לפני בפרדס־חנה.
 ליום־ההולדת, יפהפיה לפסח הגדה
 את לקבל שהספיק לפני נפל הבן אבל

 וכבר הגדות, אוסף אביו מאז המתנה.
 והוא עתיקים כרכים אלפיים לו יש

 על ומרצה ניידת תערוכה עושה
 משלו דרך לו יש אחד כל ההגדות.

והשכול. האבל עם להתמודד
 קהה אינו שהכאב נבון זה •

השנים? עם
נכון.
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