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)30 מעמוד (המשך

 יום מדי מגיעה הייתי היום מאותו
 2 השעה בסביבות בכלא, אותו, לבקר

 מהמכתבים .3.30ב־ ועוזבת בצהריים,
 כמה עד הבנתי יום בכל לי מגניב שהיה
 טעו־ את ומבין אותי אוהב אכן שהוא

יות־חייו,
מצל שהייתי לאחר וזאת סוף־סוף,

 הגיע בשבוע, פעמיים לעזרה צלת
 ללונדון. ובעצמו בכבודו מוטהל׳ה

 התגלמותה את בנמל־התעופה פגשתי
העצמית. האהבה של

אה?" אותי, זיהית לא ניש, ״הי
 שראיתיו מאז רזה מאוד אכן הוא

 חליפת־ ולבש כובע חבש הוא באחרונה.
משופשפת. ג׳ינס

 פשוט אותך, זיהיתי שלא לא ״זה
 למהרהר־הנצחי. אמרתי הירהרתי״!
 חבריי אמרו גרתי, שבו לבית כשהגענו

ג׳ונס". ל״אינדיאנה רומה שהוא
״אידיאנה את לקחתי למחרתו

בן־חורין מיכל
בכלא לעס אינדיאנה

 בכלא אז שהיה בנו, את לראות ג׳ונס״
פתוח.

 והעיתונים המזון כמות את כשראה
 בהשתוממות: לי אמר לארז, שהבאתי

 במחנה־קיץ?" או בכלא נמצא ״הוא
וצחק.

 היתה אותו. כשראה נפעם היה ארז
 10 מזה שהתראו הראשונה הפעם זאת

בהת מוטהל׳ה את חיבק הוא שנים.
 - ג׳ונס״ ״אינדיאנה אך חגיגית, להבות

 — בכלל אם מעצמו, בקלות נותן שלא
בלבד. ידו את לחץ

 לא אני מפה. לצאת חייב אני ״אבא,
 ארז, אמר יותר.!״ זה את לסבול יכול
לתיקווה. שמתחנן כמי

 מהגדר..." תקפוץ אז יכול, לא ״אתה
אבא־סופרמן. לו ענה

 יומיים לונדון, את עזב מוטהל׳ה
לארז או לי שעזר מבלי מכן, לאחר
בית♦בדבר.

* הים על
ה־ את לי לכתוב המשיך

 יום. מדי לי שהגניב מיכתבים
 תיקוותיך, את חי היית רק אילו ארזל׳ה,

 לעורר כדי בכתב אותן מבטא רק ולא
מת היה חלומנו אולי התרגשותי, את

 על בית לנו שיהיה רוצה ״אני גשם.
 רץ ילדנו את לשמוע ושנוכל הים,

 בעל אהיה אני איתו. לשחות לנו וקורא
 לי כתב בעולם..." טוב הכי ואבא נהדר
ממיכתביו. באחר
כוח־הכישוף. רצה כך לא אך

 חורשים, כמה לפני לארץ הגיע ארז
 בכל אמת של שמץ היה לא ולאכזבתי

שכתבתי. השירים
 השואף שלו, אבא של הבן נשאר הוא
זה. לאבא היותר ככל דומה להיות

 לי הרס שהרי עליו, כעסתי בהתחלה
 שאינו בטענה יפות, תמונות של עולם
 הבנתי דבר של בסופו אך להן. שייך
 ישתחרר לא לעולם ארז זה: שזהו

 בעולם מהלך אבא עוד כל מאבא,
הנכון... את ומסביר
 של עברו בהעתקת מתקדם אכן הוא

 בריקסטון, בכלא נמצא הוא מוטהל׳ה.
שנים. שלוש ישהה וכנראה
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