
אומ הגדוד. במטה טלפוניסטית אני
 היתד, זו מלחמה׳ כשהיתה שפעם׳ רים

 פשוט זה היום היום׳ אבל קשר״ עבודה
תענוג.

טר... טר... טר...
 בקול אומרת אני כן״׳ — ״הלו

 הגדוד.״ מטה פה ׳׳כן׳ — רשמי, יבש
הג׳ינג׳ית. אהובה אני, זאת הגדוד׳ מסה

 מתוך קול לי עונה שמטה״, ״מטה
 שם, מקשקשת את ״מה — השפופרת,

 אליך׳ מדבר הקדיש פי זה ? אהוב׳קר,
אליק.״
חשב ואני החבוב, נזכר ? אליק הא,

בהונולולו. ציר נעשה שלפחות תי
 בקול שואלת אני ?״ לך נחוץ ״מי

בתל־אביב. כשלג קר,
 הרי י לי נחוץ מי אומרת׳ זאת ״מה

 מתוק נעשה וקולו אליק.״ אני׳ זה
 נשמתי יקירונת׳ אהובלה, — מדבש׳
 אותה להעביר שקשה רק יוצאת, פשוט
מפ זה מי הלו׳ שמעי, בטלפון, אליך
 שומעת, את הרוחות לכל ? שם ריע

 בתל־אביב יש שמעי, חבובה, אהובה,
 זה מה — בואיי הורג. כזה, סרט׳

?״ מפריע שוב זה מי
 על לוחצת אני רגע.״ אליק, ״רגע,

 מבקש הגדוד, מפקד זה אוף, כפתור.
פיטי. פלפון לו יש ביתו. עם לקשרו

 הצרוד בקולו אומר הוא ״אהובה,״
 את בבקשה לי תני ״אהובה, במקצת,
 כשאליק עכשיו דוקא מצחיק, אשתי.״

 בכלל אשתו. לו נחוצה אלי לצלצל נזכר
 לוא אשתו, אותו. מבינה אני אין

 לפני במחנה, פה, היתר, אותה. ראיתם
 יעקב של הסולם כמו ארוכה׳ מה. זמן

שעליך. פאניה׳ דודתי כמו רזה אבינו,

 של כלבו כמו רזה שהיא אבא, אומר
 התבוננה פה, טיילה רכסי. שכנינו,
סביבה.

 כשל דק צווחני בקול אמרה !״ ״מה
 כאן יש נשים ״גם בן־יומו, תינוק
 עוותה ?״ וולודיה הא, הא ? אצלך
באצ עליו ואיימה חייכה כנראה פניה״

 אינני ובכן, כן, וגרומה. דקה בע
 אשתו כאן, ראתה נשים איזה מבינה,

 ראתה הכל בסך היא המפקד. של
 לכל אשה, לא כלל אני ועוד אותי,

 כבר שזה אומר׳ אבא נערה, היותר
 כנערה נראית שאני שנים שבע כשש

 לא אני או מה, אז כן, עשרים. בת
 צייך שלנו, המפקד הוא, למה מבינה,
 כשאליק ודוקא זאת, אשתו את אותה,
 ללכת חשק לי כשיש ודוקא אלי, צלצל
לקולנוע. הערב

 בקשתי שעה,״ רבע כעבור ״צלצל
 היפהפיה את למפקד ונתתי מאליק, מהר
שלו.

 ואמנון השמים מן קפץ לא גרשון מכונית, אין לאליק
מתיאשת... אינה המג״ד של אשתו אך - דגים פוצץ

.נ
היי לא הערב, הקולנוע לולא בעצם

 אליק. שקרן אותו עם מדברת תי
 אייזן, בחור דוקא הוא אתם׳ היודעים

 אותו פגשתי בלונדיני. שפם׳ לו יש
 עם אז הלכתי אביב. בתל הטיילת על

 של בחבורה היה והוא שוש, חברתי
אלי ראשו פתאום הפנה חיילים, כמה

: רם בקול ואמר נו,
בובות, שתי ? חברה תאמרו, ״מה

?״ מה האדומה׳ זו ביחוד ? הה
 בעצם אבל כועסות, פנים העמדתי

שאטר. כזה, חברה׳מן אני אוהבת
 ״שלום, : ואומר אלי נגש הוא אז

 אליך, מתגעגע שאני שנים זה צפורת׳
כר שני לי יש יוצאת. ממש נשמתי
ל״מטאטא״.״ טיסים

 למטה, מלמעלה ככה בו, התבוננתי
ה לא זאת ״חביבי, :ואמרתי ככד״

כתובת.״
 מבין אני דבר, ״אין אמר׳ ?״ ״ככה

ב לי הכירי בחורות. של סולידאריות
ב הקיש השני,״ הסובייקט את בקשה
 אליק. סמל אליק ו״אני — נעליו

 פתאום קט.״ רגע לי סלחנר, ועכשיו
 ממש כזאת, אינטליגנטית בלשון דיבר

 וחזר שלו, לחברה נגש שיניים. כרופא
 ״הנד.״ — ארוך, אחד ברנש עם משם
 שוש, בשביל הוא הזה ״האוביקט אמר,
יוסל׳ה״. יוסף, זהו בסדר, והכל

 אוהבת מקא אני להצגה. והלכנו
 בקולנוע. מאד מבין הוא אתו• לצאת
 כמה נהרגו ששם אחד, בסרט למשל

 ואחד תלויים, נמצאו שניים אנשים,
בהת תיכף אליק, לי אמר נעלם, סתם
הת זה, את רואה ״את : הסרט חלת
 אני ? המצחיק הכובע עם הזה, מים

 את מכיר אני הרוצח. הוא : לך אומר
וב ירמו.״ לא אותי האלה. הקונצים

 זה טיפוס ? חושבים אתם מה אמת,
 נורא. התרגזתי ואני כולם, את רצח

אח ? יש מה ״טפשה, : אליק אמר אז
 ילך בעצמו והוא המצפון, יבוא כך׳

בסר מבין הוא צדק. ואליק למשטרה.״
שקרן. הוא זאת בכל אבל טים.

אגב, דרך ככה, פעם, לי הוא אומר
 מאד. התרגשתי זקס״. פיאט, לי ״יש

 זה שלנו, לשכן מכונית. עם בחור
 הבנק, מנהל של בנו ממול, שבבית
 שלנו, הבית בעל בת רחל, עם שיוצא

 למה חשוב, לא נו, עליה, שאומרים
 הזה, לבחור ובכן רכילות, לספר לי
 קטן, פיאט, אוטו יש הבנק מנהל בן

או שאני לכם תארו ובכן, בז׳. חמוד,
 בשכונה שלו בפיאט אליק עם פיע

 כהוגן לצפצף מאליק אבקש אני שלנו.
 יצאו שכולם כדי האוטו, של בצפצפה

 לאט אצא אני ואז קרה, מה לראות
 כאלו בדלת, דפיקה אתן מהמכונית,

 פרטיות. במכוניות אני נוסעת ימי כל
 שיהיה מתפקעות חברותי כל סוף סוף
מכונית. עם חבר להן

 אני אומרת ? חושבים אתם ומה
 מחרתיים לי יש ״חבוב, : לאליק פעם

 ״זה — לטייל״. קצת נסע בוא חופש,
 מתפנה אני ״אבל אומר, הוא אפשר,״

 רוצה את לאן אז הצהרים, אחרי רק
 קצת לנסוע ״אפשר :אמרתי ?״ לטייל

נורא, יופי ששם אומרים לבאר־שבע,

 שם יושבים ובטח כסית, שם יש ואפילו
 ״יא־בא־ : אליק אמר חשובים,״ אנשים

 לפרימא־ כמו דרישות לך יש בחיי יא,
 יש לרמת־גן, נסע דבר. אין אבל דונה,

 לכייף אפשר אחד. יפה בית־קפה שם
רמת־גן. יהיה חשבתי, טוב, שם.״

בצהרים, י חושבים אתם מה אז
 הפיאט של הטו־טו את לשמוע מחכה אני
מצפ הוא שומעת אני ופתאום אליק, של
 לחלון, נגשתי הבלתי־גמורה. את צף

 הארוכות, רגליו על עומד אליק והנה
 מותק, מהר, ״רדי : וצועק בכיסים, ידיו
 בתחנה גדול תור יש וו שבשעה למה

המרכזית.״
האדמה, אותי שתבלע חשבתי אני

 לאבא הבית, בני לכל שספרתי למה
לשכ ואפילו ואחיותי, אחי ולכל לאמא,

פר במכונית אותי לקחת שיבואו נים,
 אני אז בחלונות, הביטו וכולם טית,

המכו התקלקלה שכנראה לאבא אמרתי
 כמו שזה אמר, ואבא אליק, של נית
 של בנה שמואליקל, של החוכמות עם

 כשיש להשמיעו רוצה שאינו אסתר,
אורחים.
 :ואמרתי אליק, אל ירדתי ובכן

 ?״ שלך המכונית איפה !שמע ״אתה,
?״ מכונית ״איזה : אמר הוא אז —
אומרת זאת ״מה :אמרתי אני אז

 שאתה שלך, הפיאט י מכונית איזה
 ״איזה : אמר הוא אז תמיד״. בו מתגאה
 כזד, כלי מין זה הפיאט !מכונית
 כמו שריון חודר שלו שהקלע מצוין,
חמאה.״ בתוך

 רמאי מתפוצצת. פשוט שאני חשבתי
הרמ שכל אומר באמת שלי אבא !כזה
 אמרתי בקצור, שפמים. להם יש אים

להסחב אני משוגעת ״כלום :לאליק
 אין י באוטובוס לרמת־גן הזה בגשם

 ״זה : אמר הוא אז ?״ לעשות מה לי
 ג׳נטלמן. ואני לשם, לנסוע רצית את

 שברת אליק אתה :לו אמרתי בבקשה.״
 לך יש פיאט, מכונית במקום לבי, את

 שוב וזה חמאה, שעובר כזה תותח
?״ חמאה היום יש שאיפה למה שקר,

 זאת בכל אבל ברוגז, היינו שבועיים
 זאת בכל אני אז בקולנוע, מבין אליק

רגע. — אתו, יוצאת
 הגדוד. מטה ,כאן כן כן, הלו, ״הלו׳

סליחה״. רגע, ? אתה זה מה, י מי את
תסרוקתי. את מהר תיקנתי

 מדברת, אהובה אני, זאת כן, ״הלו,
אהו גברת ״שלום, — גרשון.״ שלום,
 צנחן. הוא גרשון גרשון. אומר בה,"

 שבועות כמה כבר אמיתי, צנחן כן,
 לו ויש לצנחנים, בקורם נמצא הוא

 !״ ״אח — אמיתי. משורר ממש נשמה,
 נבט מעיניך ״אהובה, לאמר, נוהג הוא
 בעיני כמו כמעט הדורות, כל צער

 קצת מבינה אני הסיקסטינית״. המדונה
המדו אומרת זאת סיקסטינית׳ אנגלית,

 חשובה אשד, כנראה השש־עשרה. נה
 גרשון עם לצאת אוהבת אני אז מאד.
 הלב. את תמיד לי שובר הוא אבל
 מטיי־ סרט היה ושם בקולנוע היינו פעם
כש אז ונהרג. נפל מסכן ואחד סים,

 והבטנו גלידה. ואכלנו לאלנבי יצאנו
גר פתאום לי אמר הראוה, בחלונות

ה שזאת להיות יכול ״אהובה, : שון
פרומנאד עושיב שאנו האחרונה פעם

 לצנוח צר־ך אני שמחר מפני טט־א־טט׳
 עליך, אחשוב בטח ואני הראשונה, בפעם
 להיות יכול אבל לבי, גברת שאת מפני
 על ושלום סלע, אייה על אפול שאני

 אני !המולדת בשביל אבל גרשון.
 אלפ• כמר, אחרי החוזר העם קרבו
 הביעו החומות עיניו לאדמתו.״ שנים
 בדיה נעה שלי והבלורית נורא, צער

נורא. עצובה
 ובכיתי הגלידה׳ את לקקתי אני אז
 אתה גרשון, דבר, ״אין ואמרתי, מאד,
 אבוא ואני קצת, תפצע רק היותר לכל

 כמו לבן שבים אלבש החולים, לבית
 ויהיו בידך, אחזיק לצדך׳ אשב אחות,

 וזה המטה, ליד השולחן על פרחים לך
 אחד בספר כזה דבר קראתי יופי. יהיה

כביר.״ היה וזה מאמריקה
 ״נחמ־ — ואמר, ידי את גרשון לקח

 פחד, בלי אקפוץ עכשיו אהובה• תיני,
 אמר וכשנפרדנו קמיע.״, לי ודמותך
 חלום יפתי, לך, ״שלום — גרשון,

 עד ידי, את שעה כחצי והחזיק חיי״.
 ״ואולי — והוסיף, לגמרי, נרדמה שהיא

 שם יותר, טוב בעולם פעם נתראה
למעלה״.
גר אומר, אתה מה הלו, ״הלו,

 ? הבא בשבוע רק קופץ אתה ? שון
 הלו, ! להפריע לא !הלו י מה מה,
 כך כל החזקת ? קפצת כן אתה ? מה

 שהוא לקפוץ, אותך שדחף בסמל חזק
 שחת ערמת על ונפלתם אתך יחד קפץ

 צריך אתה ועכשיו ? מה ? אחד בקבוץ
 שגרשון ידעתי אח, ?״ פעם עוד לקפוץ

 רוצה אתה הלו, ״הלו, !גבור הוא
 ? לקולנוע הערב ללכת שמחה מרוב

הלו״. הלו, אבל, !יופי זה אח

 אז אוף, הקשר! נפסק זה? מה
 אליק עם ? לקולנוע היום אלך מי עם
י גרשון עם או

 ? מה הלו, ״הלו, טר... טר... טר...
רו אתה ? באמת אח !אמנוני ? אמנון

 !הלו ? מה ? אתי ללכת באמת צה
 הוא אמנון אח, יודעת״. אינני אבל

 לא עמדתי לכם, תארו אלף. חבוב
 עבר אז לטרמפ, וחיכיתי בכביש, מזמן
 נעצר, והוא בידים, תנועות עשיתי ג׳יפ.

 לכם, אומרת אני בחור׳ ישב ובתוכו
מח את ״מה — אומר הוא אז כזה,

והי־ וטסנו׳ ! ממהר אני !הכנסי ? כה
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