
אהרוני עמוס
. ונהג לימוזינה

 מישפחתו עם גר הוא בעסקיו. תיל עשה שאהרוני
 וגם דולר מיליון כמו לבוש במנהטן, בדירת־פאר

 לימוזינה עומרת המפואר הבית ליד כך. מתנהן
 המחכה במדים, נהג יושב ובתוכה מפוארת,
הגברת. או האדון את להסיע לאן לפקודה

 ששלח המיכתב את מחזיקים בארץ הנושים
מקווים. ועדיין שנה, לפני אהרוני להם
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 ולא בתיאטרונים, קורים אמיתיים דברים גם

 עם קשר איזשהו לו שיש מי כל הצגות. רק
 את להכיר הספיק כבר הבימה הלאומי התיאטרון
 כיחצנית שנתיים מזה המשמשת גפן, אדיבה

התיאטרון. של
 מדען גפן, יגאל לד״ר נשואה שהיתה אדיבה,

בנים. לשלושה אם היא
 לחינוך בית״ספר כמנהלת עבדה שנים במשך
 באר־ לתיאטרון נקשרה שעזבה, ואחרי מיוחד,

 הנישואין היו עוד כל כיחצנית, שם ועבדה שבע
 לצלוע, התחילו כשהנישואין אבל טובים. שלה
לתל־אביב. ועברה חפציה את אדיבה ארזה

 איתה נשאר אחד ובן הבעל, עם הלכו בנים שני
ובהת בהבימה, עבודה מצאה כאן בתל־אביב.

 אשה, כל אשה, אבל בלבד. לעבודה התמסרה חלה
 מידן, אדלה את מצאה היא לאהבה. זקוקה

ילדים. לארבעה ואב גרוש פירסומאי
וטרי. מאוהב זוג כל כמו ביחד, לגור עברו הם

להירגע! אפשר עסוקה. תהיה שרה
 תפקידו את סלע מיכאל הפרופסור כשגמר

 דאגו בבוסטון, לשבתון ויצא וייצמן מכון כנשיא
סלע שרה שרה. לאשתו דווקא החברים כל

 אחד במקום לשבת יכולה שאינה כאשר ידועה
 בפעילות להיות צריכה והיא דקות, מחמש יותר

ידיעות מבוסטון הגיעו קצר זמן אחרי מתמדת.

 מכון נשיא של רעייתו כשהיתה אירחה, שבה
וייצמן!
 מהר. חלפה החברים של הדאגה הפעם גם אבל

 מצאה כבר היא ארצה, חזרה סלע ששרה לפני עוד
 שידרוש מכובד, ומאוד רציני מאוד ג׳וב לעצמה

 ברחבי נסיעות והרבה מאומצת עבודה ממנה
הפיל התיזמורת קרן מנהלת תהיה היא העולם.

 מילאה שאותו תפקיד — הישראלית הרמונית
יפת־התואר. שכנר, דפנה הדוקטור עכשיו עד

סלע ומיכאל שרה
ארצה חזרו שהם לפני עוד

 כשבאים בסופי־השבוע, השבוע. ימות בכל ככה
 של ילדיה ושלושת ארלה של ילדיו ארבעת
 ופשוט צעיר, זוג שהם לגמרי שוכחים הם אדיבה,

 אחר־כך, שלהם. הילדים המוני את משרתים
מח שוב הם שלהם, לבתים חוזרים כשהילדים

ידיים. זיקים

 עיסוקים לעצמה מצאה ושרה בסדר, שהכל
 עם מבלה היתה היא זמן הרבה והכי ולימודים,
לבוסטון. מהארץ באים שהיו האורחים

 לחזור מתכוון סלע שהזוג כששמעו עכשיו,
 לדאוג החברים התחילו שוב יוני, בחודש ארצה

 תחפש האם עכשיו, פה תעשה היא מה לשרה.
בתדירות לארח תמשיך האם ג׳וב? איזה לעצמה

שכנר דפנה
גיוב מצאה היא
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 המכתבים
 נשאה

כיסוי בר
 הירושלמי המיליונר עזב וחצי שנה לפני
שאומ כמו בחופזה, הארץ את אהרוני עמוס

 פה השאיר אבל הארץ את עזב אומרת, זאת רים.
 היום עד דולר. מיליון 19 לפחות כבדים, חובות

 אשתו, גם הארץ את עזבו איך לגמרי ברור לא
 אבי־המישפחה אל והצטרפו ילדיה, וכל קלרה,

במנהטן.
 אהרוני של נושיו כל קיבלו הזמן באותו
 מהמיכתבים אחד בכל ממנו. אישיים מיכתבים

 מתכוון הוא ואיך לברוח, נאלץ כיצד אהרוני סיפר
 להחזיר ראשון וכדבר בארצות־הברית להתאושש

 מחובות, נקי כשיהיה כמובן, ואז שלו, החובות את
בעי שוב להם ולהסתכל ארצה לחזור יוכל הוא

ניים.
 השפייר׳שלי, המיכתבים. מאז שנה עברה

לי מספר מארצות־הברית, אלה בימים שחזר

 א1ה גם
במרוחדים

 לא מעולם ואני בארץ־הקודש, בינינו חי כהנא מאיר שהרב שנים כבר
 בדיברי ולא באידאולוגיות מתעסקת לא שאני מפני פשוט זה עליו. כתבתי
 לבטח כמוהו ירא־שמיים רב והרי הגאולה. קירוב של בתיכנונים ולא אלוהים

 עד שנים, במשך חשבתי אני ככה שלי. למדור טוב חומר לי יספק לא
 לרב אחרת, או זו בדרך המקורבים, אנשים כמה היו שבה למסיבה ,שהזדמנת

 כמוהו אנשים שגם לי הסתבר ופיתאום היהודית", המישפחה ל״טוהר המטיף
 במשך סוד לשמור יודעים שהם אלא ושם, פה משוגעים חיים לעשות יודעים
שנים. הרבה
 לאשה שנים הרבה כבר נשוי כהנא שהרב זה היום עד ידעתי שאני מה
 עובדת ליבי ילדים. ארבעה להם יש וביחד ליבי, בשם וחסודה טובה

 בירושלים, הלאומי בבית־הספרים ראשית כספרנית מלאה במישרה
 בנימין, הצעיר, לבנם טובה ואם מצויינת, עקרת־בית היא זאת ומלבד
 והיא נשואה כהנא, הזוג של הבכורה בתם טובה, הוריו. עם גר שעוד היחיד

 ובמילחמת־הלבנון בישיבה, למד השני, הבן ברוך, ילרים. לשלושה אם
 נשואה השלישית, הבת ציפי, לילדים. אב הוא וגם נשוי הוא גם לצבא. גוייס

תורה. לומד כשאינו חרדיות, בחתונות כצלם העובד אמריקאי, ליהודי
 מעורב היה היום, כל מיצוות המקיים החרד, היהודי כהנא, שהרב ידעתי

 האהובה לאשתו. נשוי היה שכבר בזמן בארצות־הברית, גדול בסיפור־אהבה
 בשם אמיתית גויה אלא אמריקאית סתם ולא אמריקאית, דוגמנית היתה

 כהנא הרב עם שלה הסיפור אחרי קצר זמן דארז׳יניו. ג׳ון גלוריד!
 כיכב ההתאבדות ובגלל אמריקאי, גשר איזה מעל בקפיצה גלוריה התאבדה

 התחזה אגב, ההם, בימים בושה. לאותה אוי פליי־בוי. הארוטי בעיתון הרב
יהודי. שהוא ירעה לא כלל וגלוריה קינג, מרטין בשם כגוי כהנא

 המשיח, את להביא כרי ארצה, ועלה ארצות־הברית את עזב הוא אחר״כך
 עם חמים מאוד קשרים קשר הוא מספרים, להביאו, הנסיונות כדי תוך אבל

 שהתגיירה. נוצרית אמריקאית מור, רותי בשם צעירה כל־כך לא מעריצה
 באוניברסיטה לפיסיקה פרופסור עמית, דניאל של מזכירתו שהיתה רותי,

 לי ואומרים הרב, עם נרגשות לפגישות מהעבודה הולכת היתה העברית,
 מריבות בגלל באו כי בטוחה שאני בשריטות, מלאה משם חוזרת היתה שהיא

 היא לבין'מתי, הרב בין הקשרים על לדבר התחילו כשאנשים אידיאולוגיות.
עליה. שמע לא אחד אף ומאז לפתע, נעלמה

כהנא מאיר
שריטות מלאת חוזרת היתה המעריצה

 הנסיון לפי אבל אחרת. אוהדת עם חדשה קירבה על שמע לא גם אחד אף
 אינו שהוא מי של לאוזניים מגיעים שסיפורי״כהנא עד שנים כמה עוברות

הבטחה. זו תשמעו. אתם גם חדש משהו כשאשמע חכו. אז שיגיעו. רוצה


