
 עניין לא שזה לי אמרה היא קולק.
 כפיתי לא לעיר. טוב שטרי מיפלגתי,

חופשי. בית זה דבר. שום עליה

תפוזים
באמבטיה

 נקי יותר לב אין נקי, לב לה יה ך*
 היתה שלא חודש היה לא משלה. \ 1

 מיני לכל מתרוצצת מארגנת, עוזרת,
ומבק אליי באים היו אנשים צדקות.

 מילה עזרה. ממנה שאבקש ממני שים
מילה. היתה שלה

 טעם לה היה נהדר, התלבשה היא
א הבית, את בניתי אני יוצא־מן־הכלל.

 היא צמח וכל תמונה כל פריט, כל בל
במקומו. ולהניח לבחור דאגה

 לחוץ־לארץ, איתר, נוסע כשהייתי
 ספר־טל־ מוציאה יושבת, היתה היא

בכל ידידים אוסף של פרטי ענקי פונים

18 בת גונה
ליריחו בדרך אהבה

הב את בניתי ו960וב־ ראש־הממשלה,
טשרניחובסקי. ברחוב הנוכחי, ית

 ביותר הטובה הטבחית היתה גוגה
נהדר. בית אז ניהלה היא שהכרתי.
 את ואמה אביה עזבו 1951 בשנת

 מישרד־הנסי־ את לי והשאירו הארץ,
אותו. ואסגור שאחסל כדי שלהם עות

ופתח בעיסקי־בנייה, אז עבדתי אני
 מי אבל משלי. מישרד־נסיעות גם תי

 מ־ עף היה המוח את לי מבלבל שהיה
 למישרד אותו שולח והייתי המישרד.

 ביקשתי פרחו, הבניין כשעסקי ממול.
 במישרד־הנסי־ קצת לי שתעזור מגוגה

ילדים. שלושה אז לנו היו עות.

 פעם 20
בשנה

 מ־ שמחתי כל־כן־ לא ההתחלה **
התחי היא עובדת. שהיא ^/העובדה

 והת־ ברצינות כל־כך זה את לקחת לה
 התחננתי הזמן במשך בעבודה. אהבה
לעבוד. שתפסיק לפניה

הזה. לאסון גרמה העבודה
מ חזרה היא השבוע הראשון ביום

 לא עוד היא בערב. 6ב־ מבלגיה טיסה
 לערב יצאה וכבר המיזוודות, את פתחה

 ושנערך אנוש אגודת עבור שאורגן
 הטובה, חברתה הגואל, חווה .7 .בשעה

כהר שלא תצא. שלא לפניה התחננה
 שהיא הערב באותו גוגה אמרה גלה,

לה. שיעזרו וביקשה עייפה,
ע באותו מאוחר מהאירוע כשחזרה

 המיזוודות. את לפרוק עמדה עוד רב,
 בבוקר, 5ב־ לקום רגילה שהיתה וגוגה

 ב־ ולהתייצב 6ב־ הקפה את לשתות
ב למחרת יצאה לא וחצי, 6ב־ מישרד

לעבודה. בוקר
לפרופ צילצלה שלנו, הבת אורית,

 מהד־ רחמילביץ אליעזר(״גיזרי״) סור
הוא בטלפון. גוגה עם דיבר והוא סה,

 בנד יושבת היתד. היא בחברה. להתנהג
שאח ומחכה לאכול, מבלי שעות שך ן.

ה עד לפעמים מהעבודה, הביתה זור
בערב. 5 שעה

 שהוחזר.לו בית, לנו נתן שלי אבא
 בית היה זה הבריטים. על־ירי 1947ב־

המ של ביתו לשעבר רחביה, בשכונת
 בתים כמו הזה, הבית את ילגן. דויד חנך

הברי החרימו בשכונה, אחרים רבים
 הוחזרו הארץ, את כשעזבו לימים, טים.

לבעליהם. הבתים
חדרים. 11 בו היו ענקי, היה הבית

 שבמשך גדול, כל־כך היה החדרים אחד
 לבית־ אכסניה שימש מסויימת תקופה
השכונתי. הכנסת
 חדרים שני של דירה ררשה גוגה

לשלו הסכימה מריבות, אחרי בלבד.
שה.

 פרץ ברחוב בית בניתי יותר מאוחר
בית כיום עומד שבו הרחוב סמולנסקין,

אשתו בהלוויית רג׳ואן מורים
צדק!״ ..אין

50 בת ו״וגה
החולים מבית בריחה

 שתגמור עד ומחכה יושב הייתי העולם.
הידי לכל להודיע שיחות־טלפון, 20

בעיר. שהיא דים
 אין בשבילי, קשה מכה הוא מותה

צדק.
רג׳ואן. מורים של סיפורו כאן עד

 מבית־ה־ יצאה גוגה של ההלווייה
 מישהו בירושלים. העירוני הלוויות

 כמו ומתה גבר כמו חיה ״היא שם: אמר
גבר.״

לב בא שלא היום עד עצמו את אוכל
 צורך, שאין לו אמרה היא אותה. דוק

 היא שלה. הדופק את לבדה ובדקה
 לא היא כי האמת, את לו אמרה לא בטח

לבית־החולים. ללכת רצתה
 ברחה היא כשאושפזה, שנה, לפני

יום. חצי אחרי מבית־החולים
 תוכי אוהב משנינו אחד שכל מאחר

 אוהב לא גם ואני אחרת, נית־טלוויזיה
 הערב באותו הלכתי מיזוג־האוויר, את

 בח־ נשארה גוגה בחדר־השינה. לישון
 ש־ הנכדים כשמסביבה דר־הטלוויזיה,

אהבה. כל־כך
 והתלבשתי. קמתי בבוקר 7 בשעה
 בטוח הייתי איננה, שגוגה כשראיתי

 ראיתי פיתאום אבל הלכה, כבר שהיא
רוח־חיים. בלי מכורבלת שוכבת אותה

 ניצלה היא טובים. חיים היו לגוגה
 אחר אדם מכל יותר מהחיים, רגע כל

ש דברים רק עשתה היא מכיר. שאני
מ אין העולם, בכל נסעה היא אהבה.

 פעמיים־ נסעה בו, ביקרה שלא קום
 היא בשנה. פעם 20 בחודש, שלוש

 כסף מהחיים. המכסימום את הוציאה
 עבדה לא היא לה, איכפת היה לא

 שאהבה מפני עבדה היא כסף. בשביל
ש לה חשוב היה כל־כך העבודה. את

מרוצים. יהיו
ל נסעה היא האחרונים בחודשיים

 ה־ עם בחג נסעה היא אחר־כך פולין,
 ואחר־ בים־התיכון, להפלגה מישפחה

לבלגיה. כך
 אבל למישפחה, זמן מעט לה היה

 היתה לא והיא קודש. היו שישי־שבת
מקום. לשום יוצאת
שלה. בידיים עצמה את הרגה היא

הזאת. המטורפת הפעילות כל
 הייתי מאוד. אותי הביכה היא פעם

 ומועמד ירושלים מועצת־עיריית חבר
הלי המיפלגה מטעם נוספת לקדנציה

טדי עבור וחתמה הלכה היא ברלית.
אמה בהלוויית אורית הבת

גדולות!״ כל־כך אמא של .,הנעליים

הא ומכל מירושלים אנשים מאות
 באו באלגנטיות, לבושות נשים רץ,

אותה. ללוות
מר ג׳נחו חנה בלטה הנשים בין

 וי־ ובתה ח׳ליל בנה עם שבאה מאללה
 אלגנטי, באופן לבושה היתה חנה ויאן.

 כהים מישקפיים הרכיבה בשחור־לבן,
 אנג׳ל דני היו בהלווייה בבכי. ומיררה
 בן־אלישר. ואליהו ניצה פת, וגירעון
ה ודויד חווה מוסיוף, ותרזה אביבה

אחרים. ורבים גואל
 היו להלווייה התייצבו שלא שניים

שב קולק, טדי ירושלים ראש״עיריית
 צילומים יום לו נקבע הבוקר אותו

 הולדתו יום לרגל הרצליה, באולפני
 יצחק והתרבות. החינוך ושר ;76ה־

 ושעבר המישפחה ידיד שהוא נבון,
 כיס להוצאת ניתוח ההלווייה בבוקר
הדסה. החולים בבית המרה

 בקריית־ בבית־הקברות נקברה גוגה
שא חלקה זו הבבלית. בחלקה שאול

 לחלקה בכניסה ירק. בה לנטוע סור
 לחלקה הגרר כי האומר שלט מוצב

 בנם רג׳ואן. יגאל של שמו על נתרמה
 טראגי באורח שנפטר ומורים גוגה של

שם. והקבור
 עבראללה, גם קבור החלקה באותה

 עבדאללה כשהכיר מורים. של אביו
 בעיניו, חן מצאה כל־כך היא גוגה, את

 בעלת טבעת מידו הוריד מייד שהוא
ו סימלו־המיסחרי, שהיתה יהלום־ענק,

החדשה. לכלתו אותה העניק
ר סיפורים בירושלים יש גוגה על

 היא שיגעון: היה לגוגה למשל: בים.
 לאמבטיה נכנסת מעבודה, באה היתה

 היא תפוזים. האמבטיה לתוך וזורקת
 יוצאת כשהיתה שלהם. הריח את אהבה

התפו את אוכלת היתה האמבטיה, מן
פושרים. תפוזים לאכול אהבה היא זים.

ומו גוגה של הקטנה הבת אורית,
 היא מפתיע. דימיון לאמה רומה רים,

 עם הקרוב באוגוסט להתחתן עומדת
 מאוד גוגה שלוש. יואב שנה, מזה חברה

כך. על אורית לה כשהודיעה התרגשה
 ,6 בת לילדה ואם גרושה אורית,

 עכשיו במישרד־הנסיעות. לאמה עזרה
 לקחת תצטרך היא כי אביה לה הודיע

לנע ולהיכנס לידיים, העניינים את
גוגה. של ליים

כל־ אמא של הנעליים ״אבל אורית:
 ■ יריב שולמית ״גדולות! ח־
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בהלוויה ג׳נחו חני
ירוק תחרה בחלוק


