
המ של הגדולה הכוהנת ציבעון, ורד
 כבת־בית הנחשבת בארץ, האירובי חול

תו בכל ומסרבת ללירון צמודה בכפר,
 רוצה לא .אני השמועות. על לדבר קף

 זה לי! נוגעים שלא בדברים להתערב
 על לדבר מסכימה לא ואני ענייני, לא

זה!'
 היא נלסון רפי בלי בכפר הבילוי על

 אני איננו. שרפי לקלוט .קשה אומרת:
נמ עדיין רפי כאילו מרגישה הזמן כל
 ומחייר מביט לנו, מקשיב בכפר, צא

 לראות נהנה שהוא חושבת מלמעלה,
במיפעל־חייו." ומבלים באים אותנו

 חולקת היא רפי, של בנו ללירון,
 הכפר את מנהל .הוא ומחמאות. שבחים
אותו!' אוהבים נורא וכולם נהדר,

 לנל־ קרובים שהיו שהאנשים נראה
מגי נלסון־הבן, על מסובכים סון־האב

 למען אולי לו. לעזור ומנסים עליו נים
 יישאר נלסון של שהכפר כדי עצמם,

שהיה. כפי
 שמככב מי השמועות על אומר ומה

 לירון מסרב היום עד עצמו? לירון בהן,
פתח השבוע העיתונות. באוזני להגיב
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 שהוא בו ניכר פיו. סגור את בראשונה
 הוא עיתונאיים, בראיונות מתורגל לא

המי את בזהירות שוקל בהיסוס, מדבר
לים.
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את עזבה מויאן(מימין), אשתו, מת. נלסון

שלגון. בליקוק מתרכז אילת, [

 שעבר הראשון חג־הפסח זה יה ך*
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נלסון. רפי
 מנהל רפי, של הפתאומי מותו מאז

האנ מיספר לפי לירון. בנו, הכפר את
 נראה בחג־הפסח, בכפר שבילו שים

בהצלחה. זה את עושה שהוא
 במקום, קבועה מבלה קריבושה, ענת
 רפי. בלי הראשונה הפעם על מספרת

 לכל חסר היה רפי הדבר. אותו לא .זה
לי זאת, למרות אבל אותו, שהכיר מי
הא רבה. בהצלחה הכפר את מנהל רון

 שהי־ כפי נשארה בכפר הכללית ווירה
 של ההצלחה ככה, ימשיר זה ואם תה,

תיפסק." לא הכפר
 על שכב במקום, שבילה הרב, הקהל

לש התמכר עיניים, עצם כסאות־נוח,
 כמויות־אלכוהול. וגמע המלטפת, מש

ההתעס היתה העיקרית הפעילות אבל
 היו והשמועות השמועות. בחרושת קות

הכ של שפת־הים על אשר כחול רבות
פר.

השמועות? מספרות מה

 והיפה הבלונדית אלמנתו מריאן,
 ״האלמנה באילת מכונה נלסון, של

 נלסון, של מותו לפני חודש העליזה".
 מם־ להתגרש עמד הוא הנצחי, הנער
 בסכום הגירושין את היתנתה היא ריאן.

 לתנאי. סירב ונלסון דולר, 50,000 של
הגי נדחו כלכליות, מחלוקות בשל רק

רושין.
 שאחרי לספר ידעה אחרת שמועה

 הגיעה הכפר, את לנהל התחיל שלירון
 אותה זרק אמרו, כך לירון, מריאן. לשם

בו. לשהות לה נתן ולא מהכפר,
 לידידה מריאן אמרה פרטית בשיחה

 את החזירו לא עוד .מה, השמועה: לפי
כבר!״ אותו שיחזירו למצריים? הכפר

מצ את מבכה שמריאן טוענים עוד
 עד שהגיעה וטוענת מכרים, באוזני בה

לאכול. מה לה ואין לפת־לחם,
נמ שמריאן טענו בכפר אחד מכיוון

 והכפר, בפאריס, מהכפר, הרחק צאת
ולא־חשוב. מרוחק כעבר לה נראה
 עומדת היא חשוב? לא פיתאום מה
את לחדש כדי לארץ, יום בכל לשוב

נלסון, של בכפר שכיח מראהכרגיל פסח
 רבים זוגות אוהבים. זוג

 דרור ונותנים הכפר בפינות יושבים ומבוגרים צעירים
נש שהאווירה אומרים בכפר המבלים לריגשותיהם.

תת כשהיתה ארה  נחשב לירון רפי. של חסרונו למ
 לא מצירו, הוא וגם האורחים של התפנוקים לילד
 לשתות הרבים האורחים את מזמין בפינוקים. חוסך

גלויה. באהבה לו מחזירים והם בשמחה חשבונו על
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י  בחג הם גם ירדו ואשתו גורליצקי איליהשחקן מנוחת_1
 בכפר שהו הם הדרומי. לכפר החירות

לשמש. ובהתמכרות בים ברחיצה הזמן את והעבירו ימים שלושה במשך

אחר. מכיוון ענו בלירון, מילחמתה
 — הלא־עליזה או העליזה האלמנה

 חבריו כל עם רבה — הדובר מי תלוי
 ערך נלסון ועוד: אמרו. נלסון, רפי של

 ברור עורר־דינו, אצל צוואה מותו לפני
 ובצוואה קרוב, חבר גם שהיה שיפמן,

 לבנו רכושו כל את להעביר מורה הוא
לירון.

 את הוריש שנלסון מאשר שיפמן
 הוא השמועות שאר על לבנו. רכושו
המסו שהסיפורים טוען בביטול, הגיב
נבראו. ולא היו לא בכפר פרים

 ״היא .
י גהדרד *

והמ החיכוכים על שמועות ך*  הרבים, למבלים הפריעו לא ריבות 1 ו
הו אף ואולי בחג־הפסח, לכפר שהגיעו

עניין. סיפו
נל־ מישפחת של הקרובים החברים

חרושת־השמועות. את להדם ניסו סון
 בשבת ג׳ודי. האישית, החברה בחברת לירוןקבועה חברה

 כמות הולדתה. יום את הכפר חגג האחרונה
הכפר. של השיא ימי את מביישת היתה לא שם שנשפכה היין


