
שרובד גיטה
ממיטתו זזה אינה ועכשיו -

סודות. ביניהם אין אוהב. הוא מי ואת אכל,
 טוב, מרגיש אינו שגבי לגיטה נודע באחרונה

 במצב היה כבר הוא אליו להגיע שהספיקה ועד
מח לידו, יושבת ממיטתו. זזה אינה אמו חמור.
לאלוהים. ומתפללת בידו זיקה

דיבה פארה עם שרובד גבי
חמור במצב היה הוא אליו שהגיעה עד

1א
מתפללת גיטה

מי

 בניר הגר שרובד, גבי לבנה, ומטלפנת יושבת
סרטים. ועושה יורק

 כמו שהוא גבי, עם גיטה מדברת יום בכל
 עבר איך יודעת היא עינה״. ״בבת אומרים שכולם

הוא מה פגש, הוא מי את עשה, הוא מה היום, עליו

 ועל שרובד גינזה על לכם סיפרתי לא מזמן
 בץ בעולם, מסתובבת שגיטה מפני זה מעשיה.
וביש בניו־יורק בשווייץ, בלונדון, שלה הבתים

 עניינים, ומסדרת ורצה עסוקה היא ותמיד ראל,
היא עיסוקיה, מכל מתפנה כשהיא בערב, ורק

 להידחק כדי שהגיעו הנדחקים אלפי סו בץ
 כנראה שהרביץ זוג היה הסינרמה, של בפתיחה

ביחד. שלו הופעת־הבכורה את
 אחדים, שבועות לפני לכם, כתבתי בעצמי אני

 יוצא כלל נראה לא חכמי משה שאיש־הביטוח
רומאנים. שום לו שאין הסקתי ולכן מביתו,
 רומאן, הזמן כל לו שהיה עכשיו? מסתבר מה

 שברומאן האשה הבניין. בתוך התנהל שהוא אלא
 שבערבים, אד המלל. דויד במיגדלי היא גם גרה

 היתה שהיא או שלה לקומה עולה היה שהוא או
שלו. לקומה יורדת

 של אחותו אקרשטיין, נילי היא האשה
הכי 1967ב־ מהמירצפות. אקרשטיין גיורא

אמ רופא־אוזניים ליפי, ביל הד״ר את נילי רה
 מילחמת בנפגעי לטפל כדי הנה שבא ריקאי

 הטיפולים ואחרי המילחמה אחרי ששת־הימים.
 כמה חיו שם לארצות־הברית, ונסעו נישאו הם

 התאהב שהרופא עד זה כל ובעושר. באושר שנים
 שלו והנישואין עבד, שבו בבית־החולים באחות

נגמרו. נילי עם
ואחר־ בניו־יורק שנים כמה עוד נשארה נילי

באדמה נקבר הסוד
 ערכים בעלת אינטליגנטית, מכובדת, מאוד מישפדיה שנים הרבה כבר חיה בירושלים

סוציאליסטיים.
 הם ההורים: לגאוות והיו התפתחו, גדלו, הילדים ובת. בן ילדים שני למישפחה נולדו שנים לפני

 מאוד מישפחות של ילדים להיות שצריכים כמו בדיוק בתנועת־נוער, והיו טובים בבתי־ספר למדו
 לדברים לב שם בערר, 17 לגיל שהגיע הבן, יוצא-דופן. דבר קרה שאז אלא בירושלים. מכובדות

אחר. בנער פוגש שהוא פעם בכל בגופו המתרחשים יוצאי־דופן
 לא אחד אף בתל־אביב. היום קורה היד, זה אילו הומו״סכסואל. פשוט שהוא הבחור הבץ מאוד מהר

 יתלו הם להוריו יוודע זה שאם בטוח היה והילד בירושלים שנה 20כ־ לפני קרה זה אבל מתעלף. היה
 וברח שם, ללמוד כדי לארצות־הברית לנסוע חייב שהוא להוריו הסביר הוא בביכר־ג׳נרלי. עצמם את

האמת. את יגלו לא שהוריו כדי רק בו, רוחו עוד כל מישראל
 בארץ לחיות המשיכה שלו המישפחה במיקצועו. מכובד לאקדמאי היה הבחור שנים. הרבה עברו

 בא הוא לפעמים שם, אותו לבקר נסעו הם לפעמים בארצות־הברית. חיל עושה שלהם שהבן ידעו והם
להסתיר, רצה שהבן מה את המישפחה ידעה לא השנים אותן כל ובמשן־ פה, אותם לבקר
 ולשמור להפסיק החליט הבן של הפרטי החבר מאוד. חלה כשהוא חודשים כמה לפני עד זה כל

 בימיו בנה ליד ולהיות לבוא ממנה וביקש בירושלים האיש של אמו אל טילפן והוא הסוד, על
שבועיים. לפני שנפטר עד בנם ליד ישבה באה, האמא האחרונים.
 מעט ההלוויה. מועד על העיתונים באחד מאוד קטנה מודעה פירסמה והמישפחה ארצה, נשלח הארון

האחרונה. בדרכו אותו ללוות והגיעו המודעה את ראו אנשים מאוד
 איך יודעת האמא רק ממארת. ממחלה נפטר שהוא אומרים כולם שיבעה. יושבים המישפחד. בבית

בה. נדבק הוא ולמה הממארת. למחלה קוראים .

ראוך סיביל
המיגדל באותו אחרת קומה

 היא מייד הביתה. חזרה ישראלים, הרבה כמו כך,
 זמן ואחרי במיגדלים יפה דירה לעצמה קנתה
 נאה אלמן גר בניין שבאותו גילתה היא קצר

 נמשך, זה וככה התחיל, זה ככה התאבדה. שאשתו
את הזה העולם פירסם שבועיים שלפני עד

 חכמי, משה של הסודית אהובתו על הגילוי
 לכל שהודיעה ראוך, סיביל בשם יפה גרמניה

להינשא. עומדים ומשה שהיא לשמוע שרצה מי
 מי עם העניין. מכל מבולבלת לגמרי כבר אני
בכלל? אם חכמי, משה יתחתן

שה א
חכמה
ומחזאי

 קצת שרעה אחרי הביתה, חזר לוין חנוך
וגרמניה. אנגליה בשדות
 באומנת התאהב חשוב. לא שלו הסיפור אבל

 כבר כאלה דברים — לחו״ל איתה נסע הגרמניה,
 זה דברים כמה ללמוד שאפשר ממי בעבר. קרו

חנוך. של אשתו מעדנה, דווקא

 ולבכות סקנדאלים, ולעשות להתמוטט תחת
שנ הדברים שאר וכל היא״ או אני ב״או ולאיים

 מכל התעלמה פשוט היא לעשות, נוהגות שים
 שהוא ידעה (היא חזר כשהוא עכשיו, הסיפור.
 ואיפה חזר זמן לכמה שאלה לא אפילו היא יחזור),

 מספיק, זה בשבילה הביתה, חזר חנוך היה. הוא
לה. לקפוץ יכולים וכולם

לוין חנוך
יחזור שהוא ידעה היא

עס

 ואם נו,
חתונה,


