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השתגעתי, שאני או קצת) (צועק אפריים:
 איזה על משוגעות. שכולכן או

 איזה על מדברת? את סטודנט
 בכלל זה מה מדברת? את חקירה

 את יודעת את מאיפה עניינך?
 אני מי ואת לחקור מבקש אני מי

שינוי) (פאוזה. לחקור. לא מבקש
עכ עסוק מאוד אני מזה, וחוץ
 ואני באה אשתי נחמה׳לה, שיו,

 עניינים כמה לסגור מוכרח
-מישפחתייס.

רב) ובקסם בנחמדות (מהדלת, נחמה:
די נחמה. אני רבורקה. את אה,

נכון? בטלפון. (מקסימה) ברנו
בנעימים. תבלו מאוד. נעים

בט לטיול נוסעים אתם (שינוי)
 את לך שיראה ממנו תבקשי בע?

 מצטערת אני מזה, חוץ השמורה.
 שלא באמת הזאת. המתיחה על
(יו מרוסק סטודנט שום היה

צאת).
אפריים. יורדת, הרמה דבורקה:

ה הוא אולי (פאוזה) חזר. כבר
רועד) בקול (בשקט, סטודנט.

אפ מתבייש לא באמת אתה
ריים?

 מטיילת את תמיד שוטם) (כועס, אפריים:
הצדק. האשמה, הרחמים, ציר על

הטבע, על מדברת כשאת אפילו
נכחדים. פרחים על מדברת את

מת תינוק רואה כשאת דבורקה,
עליו. לרחם צריכה לא את ייפח,
חזק. גבר יהיה הוא יגדל. הוא
בו לחלון) (ניגש לבכות. לו תני
במקומה, נשארת (היא לחלון. אי

אנ לא הם תביטי. מתיישבת)
 לא הם דבורקה. חלשים, שים

 לא הם שלך. לרחמים זקוקים
(שהות) שלך לתחנונים זקוקים

עליהם, מסתכל אני לפעמים
מה הולכים כשהם ככה, סתם
 המקל עם הזה הזקן הנה שוק.

 הוא הלבנה: והעבאיה המגולף
 את כך אחר התורכים, את ראה

הירדנים, את כך אחר האנגלים,

)

לצבא" הולך ״אפריים בהצגה (אפריים) ווליניץ ודליקסדן(גדליה) שלמה
מתכוונת? את למה אפריים:
אפריים. ?ירמה, דבורקה:
 דבור־ ,תתחילי אל רק (מאופק) אפריים:

 את (שינוי) תתחילי. אל רק קח,
לטייל? רוצה

לדבר. רוצה אני (עייפה) דבורקה:
לא? בטבע. גם לדבר אפשר אפריים:
 מהטבע, עכשיו חוזרת אני אולי דבורקה:

 חד עם באתי אני הרי אפריים?
 הפריחה את לראות בבי־הטבע

בשמורה. הנדירה
חשד באמת?(בתימהון ומהסס) אפריים:

 את לראות באת את דבורקה, ני)
שלנו? בשמורה הפריחה

מוזר? כך כל מה כן, (יבשה) דבורקה:
 בשטחים כאן? מאור) (חשדני אפריים:

הכבושים?
פריחה. אפריים, פריחה, דבורקה:
 לא על האלה הדיבורים וכל אפריים:

 איך הצבא? כידוני על לטייל
 ניסחת יפה דווקא זה? את ניסחת

 כמעט קצת) (צוחק זה. את
השתכנעתי.

 על כאב עוד לא אירגון. עברתי דבורקה:
 עכשיו וזרים. נכחדים בני־ארם

נכחדים. פרחים על רק לי כואב
 הופכות (ברקע בני־אדם. על לא

רחוק) אשה לבכי היבבות
 כבר אני ברצינות? מדברת את אפריים:

אותך. מכיר לא
אפריים. לא, מישחק) (מחליפה דבורקה:

 שעצורה שלי ידידה לבקר באתי
אצלך.

דבורקה. עציר, אף לי אין (יבש) אפריים:
שנכנסה, זאת יודעת. את הרי

דיברה. סתם
מבוג לבנים אם מבוגרת. אשה דבורקה:

ש כדי אותה, עצרו (פאוזה) רים.
הסטודנט, הצעיר, מהם, אחד

הוא אולי (פאוזה) לארץ. יחזור
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 לא אני (מפליג) אותנו. כך אחר
מחר יותר) (עוד עליהם. מרחם
 הם מחרתיים דבורקה, תיים,
נצט ואנחנו מכאן אותנו יגרשו

עוק בשיירות מזון להעביר רך
 כשמהגבעות לירושלים, פות
ל־ הכנופיות... אנשי בנו יירו

 בית־חולים סידרתי הזאת אשה
 היא זקופה כמה תראי בארץ...
 מקנא אני הסיור? ליד עוברת

בה.
 כך כל מדבר אתה שוב (בשקט) דבורקה:

 מדבר אתה שוב אפריים. הרבה,
 צידוקים מחפש הרבה. כל־כך

הזאת. הטינופת בכל להשתתף
 זה, עם תתחילי אל רק (נרגז) אפריים:

(שינוי) תתחילי. אל דבורקה,
לטייל? הולכים לא אנחנו

אחד? יום לעצמך תגיד מה דבורקה:
מה? על אפריים:
כאן? שעשית מה על דבורקה:
תגידי? את מה אפריים:
 שאני מה על מה? על (סרקסטית) דבורקה:

כאן? עשיתי
 עשית את מה לי איכפת מה (גס) אפריים:

 תגידי את מה קצת) כאן?(צוחק
עשיתי? שאני מה על

מי ל ה: ק ר בו  למי אפריים? להגיר, אוכל ד
אבא, שישאל: שלך, לבן להגיד?

אבא, בתים? כשהרסו עשית מה
מב אנשים כשגירשו עשית מה

עשית... מה אבא, תיהם?
 דבורקה זה, עם תתחילי אל רק אפריים:

 את.״שחקי מנגנת נחמה (בחוץ
 רוצה היה נרעד. אפריים שחקי".
לצאת)

אפריים? מה עם דבורקה:
 לי נמאס שלך. המוראליזם עם אפריים:

ל הפסקתי אני בגללו גם ממנו.
הביתה. בוא

 אני זה, את אומר שאתה עכשיו דבורקה:
הבי באת שלא לב שמה בעצם

זמן. הרבה די כבר אפריים, תה,
לא?

 עם תתחילי אל רק ועייף) (שקט אפריים:
זה.

י בהריון. אני דבורקה:
 להתרוצץ צריכה את במצבך אז אפריים:

 הארורה העיר של הסימטות בין
 מדמיע שמגאז יודעת את הזאת?
מפילות? בהריון נשים

אומר? אתה מה (סרקסטית) דבורקה:
 מילואימניק, רופא לי היה בחיי. אפריים:

לי. גילה הוא
 אני אפריים, הנושא) את (עוזבת דבורקה:

מבין? אתה בהריון.
 מתי נוקשה) ממושכת. (פאוזה אפריים:

ההפלה?
הפלה! תהיה לא דבורקה:
 נחמה את שומעים אליה. (ניגש אפריים:

הכומתה) את חובש הוא שרה.
ללדת, בשביל מרי זקנה את

 לא בשבילך, טוב לא זה דבורקה.
 ומאוד־מאוד התינוק בשביל טוב
 את תשאירי בשבילי. טוב לא

 (צוחק התיכון. למיזרח הוולדנות
דבור־ שוקע, גזע אנחנו וגומר)

שוקע? שהמערב שמעת לא קה.
 והפטפטנות אתה (בתיעוב) דבורקה:

שלך.
תנו בכמה מנסה לטלפון, (ניגש אפריים:

הלו, המרכזיה) את להשיג עות
 קצין מרכזיה?(מציג אפריים. זה

 כך כל לכם לוקח זה למה עצבני)
 סוף יהיה לא לענות? זמן הרבה

 שאני רוצה את שם? הזה לבלגן
בחבי אותך?(לדבורקה, ארתק
 ואחר כלום על פחד קצת בות)

(לטל טוב. הכי מתבצע הכל כך
 צריכה שלי האשה תראי, פון)

 חשובות שיחות כמה לעשות
 את לירושלים. או לתל־אביב

אחר, דבר עוד כן, כן? לה. תעזרי
האזנה, שהיתה אשמע אני אם
 על אותך מרים אני מאור) (גס
 החברים לכל שגם טיל, כזה

 הבנת את כזה. אין ביחד שלך
 אני בנוקשות) אותי?(לדבורקה,

 שאני עד דבורקה. עכשיו, יוצא
בסדר? להפלה. תור לך יש חוזר,

הת שדעתו מי של ברוך (שינוי.
 זקוקים לא באמת אנחנו קבלה)
 הבנת את הזאת. לצרה עכשיו
אותי?

לצלצל? צריכה אני למי (בחלון) דבורקה:
 ההפלה את עשה מי (ביציאה) אפריים:

לא? בסדר. היה הוא הקודמת?
מי רוצה לא אתה אותו) (עוצרת דבורקה:

 החיים על לו לספר בשביל שהו
שלך?

שלי. החיים על לספר מה אין אפריים:
ה על למישהו לספר רוצה אני דבורקה:

 אותם אספר כשאני שלי. חיים
יפים. כל־כך יהיו הם שלי, לילד

(או אפריים, שלך, החיים אפילו
 כאן יש אפריים, ברחמה) חזת

 ומנסה ידו את (לוקחת חיים.
נרתע) הוא רחמה. על להעבירה

 כאן לי שיש אותך, מרגש לא זה
 כמה מבין לא אתה חיים?(שינוי)

 פתאום שוב) (מנסה קדוש? זה
 לא שמת, שאוזל, שעובר, הזמן

 רגע כל מכאיב. רק לא מכאיב,
 מישהו מחייך, מאבד שאתה
 אל ממך. מקבל אהוב, לך, קרוב

הזמן. את ככה תשפוך
 בעוד חוזר אני נחמה, ורע) (נחוש אפריים:

וגמור. מסוכם הכל אז ועד שעה
כן?

 עצמך, את אוהב לא שאתה כמה דבורקה:
עייף(יוצא) שאתה כמה אפריים.

לא, אוה, (לברה) חזור! רגע,
 ילד יהיה הילד הפעם דבורקה,

 אפריים שיילך (שהות) דם. ולא
ל• ^י חושך ל
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 והוא מהמעלית, יוצאת אני אחריי. הנגבי
 עיתונאי שלמים. ימים כך אחריי. יוצא

להפ כשהתחיל לכן נפלא, מראיין מסויים
 לפחות לי. פירגן די זה במבטיו, אותי שיט
 תמיד שלו החברה אבל אינטליגנטי. בחור

בסביבה.
עובדים. ההורמונים שלי, הח״כ אצל ״גם

 והוא בלילה ביחד נסענו מצחיק. לא כבר זה
 לעבור שאפשר דברים ליטף, קצת נגע, קצת

 בשכונה לביתי, -כשהגענו בשתיקה. עליהם
 לנשק ניסה הוא משום־מה בירושלים, מרכזית

 שהוא וחשבתי בסערה מהאוטו יצאתי אותי.
שמר לא אני לטעמי. בדיוק לא שהוא הבין
 דדי של עוזרת הייתי אילו בכוח! לא אבל נית,

מסכימה. הייתי אולי צוקר,
 וביקש לביתי צילצל שלי הח״כ אחד ״יום
 בשיא איתי. לדבר רוצה הוא כי אליו, שאגיע

 לו יש זאת בכל אליו. באתי תמימותי
 הגיש הוא דעתי. על העליתי ולא מישפחה,

 וכשסיים עבודה, על דיבר ועוגיות, קפה לי
 בינינו. הפורמליות את סובל לא שהוא אמר
 הייתי רובינסון, ג׳ק להגיד שהספקתי לפני

 איכס! מעלי. גוהר והוא המיטה על שרועה
והסתלקתי. אותו העפתי

בי ובדראמתיות למישרד, באתי ״למחרת
 אליו ניגשתי מהחדר. לצאת מכולם קשתי
 שזה מבקשת ,אני לו: אמרתי וברור חד ובקול

 נוספת פעם יקרה זה אם כי יותר, יקרה לא
אחרת!׳ עוזרת לך למצוא תצטרך

 תלונה, נגדו להגיש חשבתי ״בהתחלה
לשני יגרום שזה ידעתי שנייה במחשבה אבל

בכנסת.״ נורמה זאת מזה וחוץ עוגמת־נפש, נו

 הודה
הרב ובת

 מגי־ הרכילויות שכל מספרת פרת ^
זה. על זה מרכלים הם רמדה. ממלון עות

 חבר־ של מיקרה היה פעם רומאנים. הרבה יש
 של בת עם סיפור לו שהיה מהליכוד, כנסת

מהסיפור. זועזעה אפרת רב.
בעי לה. שילם שהוא אפילו לי ״נדמה

 בכנסת כולם אבל שמו, את פירסמו לא תונים
 בדיוק אליו מתייחסים לצערי, הוא. מי יודעים

 אני לסדר־היום. זה על עברו לכן. קודם כמו
לא!

 אין למאבטחים, פרס מסתכלת. אני ״גם
 פעם באמת. חתיכים אלה מבט. ששווים הרבה

 התחלתי מהמם, יפה־תואר, בחור ראיתי גם
 ביבי עובד<עם שהוא לי אמר והוא איתו, לדבר

ראיתי!!ותו." לא מאז לצערי אבל נתניהו.
 למיזנון־הח״כים. הולכת אינה כמעט אפרת

 על לחתום אישור יש פרלמנטרי עוזר לכל
 מקבל הח״כ שלו. הח"כ בשם שם החשבון
העוזר. עבור נוסף תקציב
 תמיד אני בזכות־החתימה. השתמשתי ״לא
 עם ישבתי פעם מכספי. ומשלמת קפה שותה
 לא בעוגה. עצמי את ופינקתי במיזנון, חברה
 חברתי אבל בזכות־החתימה, להשתמש רציתי
 כשרציתי בסדר. וזה מקובל, שכך לי אמרה

 את ביטל שלי שהח״כ לי התברר לחתום,
לע מה — קטן איש שלי. זכות־החתימה

שות.״

 שיטתס
המעורר השעון

 העבודה את אוהבת אפרת הכל, מרות ך■
 ליוזמה מקום יש אתגרים, יש בכנסת. /

 יחסי־עבודה ויש מעניינים אנשים יש אישית,
טובים.

 דב זה בכנסת ביותר המשעשע ״האדם
 רצה הוא פעם מצחיק. פשוט הוא שילנסקי.

 יוסף את ואחריו פורת, חנן את לנאום להזמין
 אמר: הוא אז זקן, קצת באמת הוא אבל עזרן.

 עזרן.׳ חנן ואחריו פורת לחנן ,רשות־הדיבור,
 מעורר. שעון זה שלו החדשה ״ההמצאה

 העונים שרים, על להשתלט מצליח לא הוא
 אדם הוא אבל מזמנם. וחורגים שאילתא על

המ מעורר, שעון הביא פיתרון. ומצא חכם
 הזמן אחרי שיש, מעצבן הכי ברעש צלצל

המלי בכל מהרהרים השעון צילצולי הקצוב.
טוטוטו־טו...״ טוטוטו־טו, טוטוטו־טו, אה.
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