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האיטלקית החדשה של אנטוניו בבן יהודה נראתה
כמו מקום טוב לכמעט חצות ,בערב ינואר קר ודולף.
ארבעה אנשים רעבים אחרי טרט .תמי ממליצה :מקום
לא גדול .אוכל טוב ,אווירה .לא קורעים את הצורה.״
אנטוניו לא אכזבה .אחרי החחלה רעה ,משקיבלנו
אח השולחן הפנוי האחרון ליד הדלח וכל מי שנכנס או
יצא חשף אותנו כל כמה דקות למכת רוח וגשם קרה
ורטובה .רק אחרי כמה דקוח ,כשהחפנה שולחן ממש
לצד הלהבה הכחולה של חנור הגז ,הכול נעשה מושלם.
אוכל ,יין ,תאורה נכונה ומוצארט דיסקרטי בדקע .בסוף,
גם החשבון יהיה נסבל.
הפסטה הייחה אל־דנטה כנדרש .נטחנה בין השיניים
בקשיחוח מדויקח .אסקאלופ העגל הזכיר טריטוריה
רחוקה .גם היין היה ,אה ,נסבל למדי.
אני בוהה בשאריוח הקפה בספלון הקטן ,והראש
מפליג למרחקים אחרים בזמן .המקום לא השתנה
בהרבה .כאן ,בדיוק במקום הזה ,היה ביה קפה קטן,
בסגנון וינאי ,עם שאנדליירים עשויים מאריוח של זהב
ודמעות של זכוכיח ,עיחונים וז׳ורנאלים מחוחים על
מסגרות במבוק ,אפל-שטרודלים נפלאים ,קפה מיט
שלאגזאנה וקליינטורה קבועה שלא מעלה על דעתה
להרים אח הקול מעבר ללחש מנומס .אנשים עם מגבעות
קש וקינדר־ שטובה .למלצריח הנצחיח ,עם הנעליים
הגבוהות קצוצות האצבע ,הגרביים הלבנוח הקצרות
והחלוק הכחול ,קראו לוטה .למקום קראו נרקיס .לוטה,
שלא החמיצה] סיגריה בכל שנייה פנויה ,הכירה כל לקוח
בשמו ודייקה כשהביאה לו אח ה״כרגיל״ שלו.
אנטתי-ו יושב על מקומו של קפה נרקיס .איפה לוטה,
איפה נרקיס[ איפה מטגרוח הבמבוק ואיפה רחש
הלוחשים .הכול נגמר מזמן .אני זוכר אח נרקיס לא כל
כך בזכוח הייקים השקטים .הם היו רק תפאוהה אילמה,
האנשים ההם .נרקיט ,בשבילי ,היא ,לעולם ,סוניה .נרקיס
היה הבונקר ראהוב ע ל םוניה.

סוניה קבורה אצלי אי-שם ,מתחת לרבדים עבים
ורבים של זיכרון .לא יושבת בשורה הראשונה של הראש,
אבל מאז אותו ערב אצל אנטוניו ,אני מוצא את עצמי
{הוגה בה שוב ושוב.
הבהוב הזיכרון של סוניה הראשון ,לפני הכול ומעל
לכול ,הן העיניים .עיניים אפורות ,ענקיות ,פקוחות
לרווחה בהבעה אינטופית של תמיהה .משהו ילדותי,
תמים ,חושף .כמו ילד שלא מסתיר ולא חושש להיפגע.
אם התבוננת בעיניים האלה ,ראית את הדופן האחורי
של גלגל העין .העיניים האלה לא רק שלא היה להן מה
להסחיר ,אלא גם טמנו בזוויוח אח השמחה לקלוט אותך.
עיניים מחבקות ונותנות לך את ההרגשה שלא ראו
מעולם דבר יפה ממך ואיזו מחנה גדולה אחה בשבילה.
גם אז ,כמו היום ,הערב היה חורפי ,רטוב וקר .הגעתי
די מאוחר אל המסיבה ההיא ,אולי מסיבה סילבסטר -
של אילנה .את אילנה קל לזהות בכל רומן מפחח
שעלילתו מכסה טווח מסוים של שנים ,בתל אביב.
האצבע שלה טבולה בהרבה סירים .הארכיטקט הידוע,
אקס  -מיתולוגי בחייה ,השאיר אותה בדירת גג ,צנועה,
אבל מושקעח ומעוצבח להפליא ,ברחוב שקט בצפון
הישן.
המסיבות היו כלי עבודה מרכזי אצל אילנה .גם
יחצניח ,גם סוכנח שחקנים וגם מכיהה את כולם וחברה
שלהם .המסיבות שלה ,שהרכבן תוכנן בקפידה ,היו
תמהיל פיקנטי של אלופים ,פוליטיקאים ,עורכי דין ואנשי
עסקים מהזן השובב .מולם ,כל מי ששווה משהו
באמנויות ובבידוד ובתקשורת המסקרת .לאמנים היה
תפקיד כפול במסיבות שלה :מצד אחד ,נוכחותם קישטה
אח המסיבה ,ומצד שני  -נוכחותם של עיתונאים ובעלי
טורים הבטיחה את כל יחסי־הציבור שבעולם.
היא לא המציאה אח השיטה של המפגש האישי
לצלילי שקשוק הקהח בכוסוח הוויסקי  .זה עובד
בדיפלומטיה ,וזה עובד גם אצלה .היא החפוצצה
מקליינטים ,למרוח שלא היה לה משרד .הכול מהביח.
הכול דרך הטלפון )פקס היה נדיר בחקופה המדוברת

ואי־מייל היה חלום עתידני( והמסיבות ,והארוחות
האינטימיות בקיץ על הגג .חסכוני ועובד כמו שעון
שווייצרי מעולה.
אז ,נחזור לאותו לילה .סלון מלא וגדוש .אור חמים,
העמעם בחצי .לאונרד כהן חרישי ברקע .אילנה ,כדרכה,
מחברת חיבורים ועושה היכרויות ,בשיטה הקומבינה
העיוורת .שום חחכום או חחמון .מה יכול כבר לצאת
רע לאילנה מהיכרות בין שני אנשים שנפגשו אצלה
בבית?! רק טוב .כאמור,
רשימה המוזמנים של
אילנה כללה אך ורק
אנשים נושאי מטענים
של הנאה או חועלח.
אילנה שותלה .למעט
מלחמה ,תאונה ,אסון
או כל מזל רע אחר,
היא גם תאכל אח
הפירות .היא גם
חחחוך קופון שמנמן,
וגם ,כמו שקורה די
הרבה ,ייחוסף ע ו ד
סטוץ לסטוק.
האישה ב ש מ ל ה
והשיער
השחורה
המפוזר ,סוניה בדיעבד,
ישבה על קצה הספה.
אני זוכר בבהירות אח
הרגע בו אילנה אמרה,
תוך ש צ ע ד נ ו בין
האורחים מרפקים
ש ל ו ב י ם  ,״תכירו".
^ברקע־חידד׳כמדציזפור
על תיל״ .תלתה סוניה
את העיניים שלה עליי,
כמו על קולב .עיניים
ש נ נ ע צ ו ת ו נ ש א ר ו ת איור :יערה ע ש ת
שם .שום קריצה ,שום ברק ממזרי ,שום רמז של הזמנה
העיניים שלה פשוט נחות עליי .כן .זה הביטוי  -נחות
מסביב לעיניים היה ראש עטור שיער שחור  ,עצמות
לתיים מורמות ובולסות ,שפתיים דשנות ,שסופרים
אוהבים להגדירן חושניות .פנים יפות ,בסך הכול .השחור
שלבשה לא הסגיר שום נחונים ע ל גופה .אבל ,כמו
שאמרחי ,כל אלו מה כל אלה ליד העיניים.

גם לאילנה יש עיניים שלא מחמיצות כלום .האמת
היא ,שלי לא היו אז רומנים בראש .הראש והלב היו
אצל אישה אחרת .אבל במצב כזה הכול פתוח לפירושים.
אילנה ,הכל־רואה ,ראתה אח המבטים של סוניה ,וכנראה
גם את שפת הגוף הממוסמרת ,העצית ,המעט נבוכה
אולי ,שלי .אילנה ,אם היא רוצה ,יכולה להפוך כל שני
מבטים צולבים לסיפור של רומיאו ויוליה .היא תופסת
את הכדורים האלה באוויר ,כמו להטוטן .היא אוהבת
בעיקר
רומנים,
כאלה ש י ש להם
תשואה יחצניח .זה
מרגש אותה באמת
ובתמים .במיומנות,
ידעה ,בלי להישמע
לוחצת ,להטביע את
תותמה ש ל סוניה
אצלי ואולי גם
להפך.
הייתה
זו
הפגישה הראשונה
ש ל י ע ם סוניה.
למבטים
מעבר
ו ל ה י כ ר ו ח
לא
הפורמלית,
החלפתי אתה מלה
במשך הערב כולו.
אבל השם נחרט
אילנה
במוח.
הבטיחה ל ע צ מ ה
שאכן ייחרט.
— ל מ ת ר ת  ,טלפזן
מאילנה .היי ,מה
נשמע וכל זה .קצה
רכילות מ ר ו ש ע ח
אבל בלתי מזיקה על
כמה מהנפשות של אתמול בערב" .ולפני שאני טוגרת,
יש לי משהו בשבילך .רוצה שתכיר רכישה חדשה ש ל
התיאטרון ,שמדברים בה נכבדות .בונים לה קריירה
משהו .נכון ,התפקיד הראשון שלה לא משהו גדול ,אבל
האופק פתוח .כדאי לך.״
״מי זו?״ שאלתי.
״לא חשוב .היא תתקשר.״

הקול בטלפון היה רך להפליא .צל של מבטא רוסי
הזכירה את אילנה והתיאטרון ,וגם הבליעה אח השם,
סוניה .או שלא שמעתי טוב או שלא קישרתי בשמיעה
ראשונה

בו החחדשוח גדולה בחום כל שנוח הדיכוי והעריצות
״ואני,״ היא מחייכח ,״כמו שלוש האחיוח של צ׳כוב
שחלמו לנסוע למוסקבה ,בחיפושיהן אח האושר האגדי,
כך אני רציתי להגיע לכאן.״

אני שם לב שעוד לא אמרתי כלום על עצמי ,ואיך
קרה שהתגלגלתי למסיבה של אילנה ולשם מה היא כל
כך רצתה ביקרי .ואיך קרה שהייתי אמור לפגוש את,
סוניה ולמה ובכן ,אני ,באותן שנים ,בעל טור אישי
בעיחון נקרא ביותר ,שסיקר נושאי תרבות ,אמנות
ובידור .עמדה שסיפקה לי הרבה אקשן והרבה כוח,
וכמובן מיליו חברים וסביבה עמוסה של פרצופים

 נו ,והמציאות מגשימה את החלום?״עוד לא כל כך מכירה את המציאות,״ מסתכלת לי
סוניה בעיניים האלה שלה ,״אני עוד יכולה להרשות
לעצמי להישאר בחלום .לחשוב שהאושר עומד מאחורי
הדלח ומפחד לדפוק ,אולי יפריע לי לישון.״

מחייכים
כשנפגשנו ,ההפחעה ההדדיה הייחה מוחלטח .״הכול
כאן,״ אמרה ,״חדש ומפחיד .וגם,״ הוסיפה בחיוך,
״העיתונאים .לעיחונאים הישראליים יש אימאז׳ מרושע".
הפרצוף המוכר הרגיע אוחה איכשהו" .מקרה מצחיק,
אחה לא חוש?:״
״שמעתי,״ הסטחי אח השיחה חזרה לפסים
המקצועיים" ,שקיבלת הפקיד בתיאטרון.״
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״חפקידונצ׳יק,״ חייכה ,״טאפט על הקיר .לא אומרת
אף מילה .אין טקסט .אבל הבטיחו בעחיד .צריכה לעבוד
על מבטא .מבסא כמו שלי מוהר הק לווחיקי ׳הבימה׳.׳'
הקורא חי ״ב לזכור שהדברים האלה החרחשו לפני
היות תיאטרו1ן ״גשר" ולפני שהיו כאן מיליון רוסים,
שלטי חוצות באותיות קיריליות ומבטא שאתה שומע
בכל מקום.
וכמו שכבר אמרחי ,קול רך להפליא ומבט שיושב לך
בחוך הנשמה ,עיניים פקוחוח בחימהון חמידי ,ואינן
ממצמצוח כמעט .קשה לדעה מי אחה בעיניים האלה
 גורו ,קזנובה או חייה מעבדה.כשהחמאו:י לה ע ל העבריה ,אמרה שהיא ״כמו ילד
קט[7לומדת־פ^וזדמתודשמה:׳^גמד־פדטיךאמרה,דואג
לה .לא רק עברית ,גם אנגלית וצרפחיח.
ההורים שלה ,שניהם רופאים ,נשארו שם .אבא שלה
דיבר כל הזמ״ על ישראל .הנושא היה סביב השולחן
בביח .חוויה שתזרו עליה תמיד הייחה  -איך ראו מרחוק
אח גולדה מאקר ,השגרירה הישראלית הראשונה ,בהגיעה
לבית־הכנסת ,במוטקבה של טטלין .למה לא עלו יחד
אחה?
״הם מבוגרים .עברו את מלחמח־העולם ואח סטלין,״
אמרה ,״אין ל ־ ם כוח להחחיל הכל מהדש.״
ישראל ,אמרה ,הייחה בשבילה מין משאה נפש,
למרוח ההתחלות המבטיחוח בחיאטרון הרוסי ,שנבטה

וכמו שקורה לפעמים ,כשהמראיין מאבד איכשהו
ואת השריון של הריחוק המקצועי ,הפכחי בלי לשים ל
למרואיין .שאלה ע ל זה ועל ההוא ,ע ל שחקני
ושחקניוח ,על המנהלים והבמאי .מי הסטארים ,גברים
ונשים .מי נחשב ומי פחות .ואני ,מהופנט על ידי העיניים,
הרכבתי לה .כמו רובוט מאולף ,אח כל הפאזל.
ואז ,בדיוק כשאני מזכיר את שמו ,מופיע הבמאי
!שלה ,אברום מגידו ,בפחח בית הקפה .הבמאי ,גבר רזה
עם רעמת־שיער אפורה ,סוקר במבט מקיף את השטח
ושם פעמיו הישר אל השולחן שלנו .״עברתי בסביבה,״
דקלם אח השחוק ,והחיישב בלי לשאול .הדחף הראשוני
שלי היה לשלח אוחו ,ישירוח ובגסוח ,לסביבה אחרת
 אבל ספרחי עד עשר .זה יזיק לה ,חשבחי .במקוםזה ,שאלחי אוחו מה שלום אשחו .שחיקה גדולה באה.
הריאיון נחחך והבמאי לא פיחח שום נושא משלו .״נו,״
קטע סופסוף אח הדממה המעיקה ,״נמשיך הלאה.
העיניים של סוניה עקבו אחריו ,עד הדלה ומעבר
לה ,על המדרכה ,לאורך חלון הראווה של הקפה .נדמה
לי ,שבאוחו הגע חלף בי הרהור ,שהמבט הזה של סוניה,
בעיניים הגדולוח ,האפורוח ,מקרין על כולם אוחו דבר1
המבט שלה לא מעניק מדלייח זהב גבריה לאף אחד.
הרהור ,אבל עדיין בלי שום הפנמה.
—אחר־כך ,בטלפון הבא של אילנה ,החברר לי ,שהבמאי
החעניין מאוד לדעה היכן סוניה ואני נפגשים .״רצה
לדעת,״ אילנה בצחוקה המחגלגל ,״ לאיזו סביבה בדיוק
הוא צריך להתגלגל במקרה.
שמה של סוניה החחיל להסתנן לתקשורת .החילה
בקילוחים דקים ,שהפכו ,בזמן קצר להפליא ,לשיטפון
|אדיר .כחב כוכב של הטלוויזיה עשה ״יום עם,״ בכחבח
צבע שהוקרנה בליל שבח .שערים במגזינים של העיתונים
הגדולים  -כולל הכחבה שלי  -ובשבועונים העצמאיים,
ליהוגי רדיו ללא הפסקה .לא היה אדם בארץ שלא הכיר
אח סוניה מכל זוויח אפשריח .חייה של סוניה ,כמו
,דמותה המצולמח ,נפרשו לרווחה

סוניה התגלחה כאישיות תקשורחיח גורפח .היה בה
שילוב מנצח של מראה עיניים ומשמע אוזן .העיניים
שלה דיברו ,כמו שהעברית שלה רצה לא רע .כשחסרה
מלה ,ביקשה אותה בתינניות מידי המראיין תוך אזכור
המקבילה באנגלית .ברגש רב ,חשפה את חוויות המלחמה
של אביה ,שהיה ,כך סיפרה ,בין משתררי אושוויץ.
בראיונות אתרים ,תיארה את יופיה הנדיר של  -אז
עדיין  -לנינגרד" ,פאריז של הצפון״ .עיר יפה ומגולפת,
שגם אחרי כמה דורות של אפרוריות סובייטית ומצור־
חורבן אכזרי ,עדיין מהדהד בה קול שקשוק אופני
המרכבות הקיסריות ,והארמיטאז׳ והפארקים .אפילו את

במקרה .פעם ,כשהסעתי אותה אחרי ההצגה לדירתה
השכורה בבבלי ,העליתי את האפשרות לעלות לאיזה
קפה או דרינק.
"אי־אפשר,׳׳ אמרה.
 מדוע״יש בעל בבית.״ התשובה נעקרה מפיה כמו שן
מיוסרת בצבת של רופא שיניים.
ההפתעה עצרה לי את הנשימה .נו ,טוב .נו ,טוב .רק
אחרי המון זמן ,התחיל לבצבץ ,בהקשרים לא קלים ,גם
קיומו של הבעל ,סופר טרגי שהמשיך לכחוב רומנים
גנוזים ברוסית .אדם שאיבד שפה אחת ולא מצא תחליף.

5j^nnמאשתו

טרגדיה של איש ,מבוגר בשנים רבוח
היפה ,שצף לו ,אבוד,בין^ M J%
כל העולמות .ילדים לא היו.
שאיכשהו
לוודאי
קרוב
התאהבתי בסוניה .עיני הנשמה
שלה רדפו אהריי לכל מקום ,לאורך
היממה כולה .היא ידעה להיוח ,עם
העיניים כוויסרינה ,כולה אוזן,
האצבעוח הארוכוח והעדינוח שלר
ידעו ללטף נכון ותם באפלת בתי
הקולנוע .מחזיקים ידיים .לפעמים
הייתי מ ר ג י ש את ה ש ד י י ם
המתנשמים שלה על זרועי .לרוב
הלכנו להצגות יומיות ,שכן בערבים
היו ההצגות בתיאטרון.

רספוטין ,עם הכאריזמה הארוטית המשכרת ,לא שכחה.
הכול בכישרון סיפורי ניכר  -והתקשורת קנתה את זה
תם וסעים.
לא פלא ,שהתיאסרון תלה את עיקר־יחסי־הציבור
של ההצגה על סוניה ,הפנומן התקשורתי .אילנה בשיא
כישוריה .חשיפה כזו עין לא ראתה .נכון ,זה היה
תפקידונצ׳יק ,כמו שהיא אמרה ,ועל הבמה שיחקו
שחקנים מוכרים בתפקידים ראשיים — אבל לא היה
מבקר שלא החמיא לסוניה על "השחקנית שזה מקרוב
1אה ,שידעה להפוך אפיזודה אילמת לפנינה גונבת
סצנוח״ .אפילו כאלה שלא אהבו את ההצגה ,הזכירו
אוחה רק לטובה .שום אוחז עט לא ההעלם מקיומה.
מי שלא אוזכר בכל המסע הזה ,היה הבעל .כן ,היה
בעל .סוניה לא הזכירה אוחו באף ריאיון ,בחואנה שאת
חייה הפרטיים היא שומרת לעצמה .אתי ,זה יצא לה

והיו הפגישות בקפה נרקיס,
לוגמים לאט מספלי החמר העמוקים
ונוגסים בשני מזלגוח משטרודל גדול אחד .הייקים
הזקנים הביטו בתימהון והמלצרית לוטה חייכה ,מבעד
לעשן הסיגריה הנצחיח ,חיוכים מלאי הבנה .נרקיט היה
עיד־מקלט .שטח סטרילי .מעבר־לטווח של הבראנז׳ה.
משם ,לפעמים ,היינו יורדים לסיילח ומחבוננים בשקט
בשקיעה
זה כל מה שהיה .היחסים בינינו לא הגיעו מעולם
לכדי רומן .לא היה מין ולא היה שום ניסיון רציני מצדי
לייצר סיטואציות עם פוטנציאל מיני ממשי .ריחוף.
חווייה אמוציונלית נסו .היה לי סוב ברגש החם וברגעים
החולפים ,לצד הישוח היפה ,הרכה והמלטפח של סוניה.
נוצרה הדדיוח נוחה וחמה .שכן ,למעשה ,גם סוניה
לא תכננה אתי תיים משותפים ,השמורים לאושר עילאי
לעולמי עד ,עד עצם היום הזה .גם לא הרבה פחות מזה.
בשום שלב ,לא נראה לי שהיא רצחה ,או ניסחה ,לשנות

אח המרקם הקטיפחי והנינוח של היחםים.
וכך עברו קודשים .חורף אחד  -ארוך ורטוב במיוחד,
או שמרחק הזמן מרמה.
די מהר ,הכניסו אוחה להצגה נוטפח .חפקיד לא
בהרבה יוחר גדול ,אבל גל חקשורחי הרבה יוחר קטן.
היה גם מי שפרץ אח הפרגון מקיר אל קיר וכחב
בארסיוח ,שה|נוכחות של טוניה הרבה יותר אפקטיביח
בתקשורח מאשר ע ל הבמה .העניין בה הלך ודעך
במהירות ובמורד תלול וחד .פרגון תקשורתי ,ככלל ,דומה
למעשה חפוז ,אין בו אהבה אמח .הכלל הזה חל גם על
סוניה.
האופי המלטף של פגישוחינו הלך ונמוג .מצב רוחה
החעכר מפגישה לפגישה .העיניים האפורות דמעו תדיו!
והאדימו .יותז־ ויותר בכי.

102

תקופת החזרות על התפקיד  -עדיין תפקידונצ׳יק
 השלישי שלה" .אני כאילו לא קיימת בשביל הבמאי",היא אומרה בקול שבקושי נשמע ,ובלי לגעח בשטרודל,
״שעות אני יושבה בצד ,רואה אוחו עובד ומחלק תשומת
לב לכולם .רק לי לא .כמו אני שקופה .כמו אני זכוכית.
כשאני מבקשת את תשומת הלב שלו ,הוא עונה לי
בטלגרמה .קצר .בלי טבלנוח .אני חושבת שאני גמורה
בשבילו.״
אילנה מס!פרח ,שכל ניסיון לארגן לסוניה כחבה או
אפילו להכניק עליה עשר מילים לזוטוח ,או לטור
רכילוח ,נחקל בסיבובים גטים וקצרים .״הבחורה
שרופה,״ אומרים לה העורכים בלי חכמוח ובלי
סנטימנטים.
שאלתי את מנכ״ל החיאטרון מה יהיה אחה .״אני
אחזיק אותה כל עוד משרד הקליטה מסבסד את
המשכורת שקה .סוניה ",חייך אח חיוכו האירוני מבעד
לענני מקטרתו ,״היא סיפור של קליטת ציונית ,לא של
קליטודאמנוחןירל
ובאמת ,אףרי זמן קצר ,פוטרה סוניה מהתיאטרון
הרפרטוארי החשוב .אצל אילנה היא הפסיקה להתקיים.
״מה שהיה פעם בלון יפה ,צבעוני ומעופף  -עכשיו זה
סחם גומי קרוע,״ אמרה בלשון הדימויים האהובה עליה.
״מצבה מזהב כבר לא חהיה לה.״
שחקנית ותיקה ,שלא חהיה לעולם חלק מקבוצה
מיקוד של טוגן לב ,אמרה ,ש׳׳הידיים שלה היו אצל כולם
בריצ׳רץ׳ .ולמ שלא שלחה ידיים ,היא עשחה עיניים.״
סוניה לא נמוגה ממש .היו לה אפיזודוח בהצגו
ת

מסחריוח .עע^חה סרטוני פרסומה .הציעו לה משהו עם
עירום בפיצ׳ר ישראלי .סירבה .״לא היה בזה לא אמנות

ולא כסף,״ אמרה .זול מכדי להביא את בעלה אל סף
;ההתאבדות.
הבעל לא הגיע אמנם אל סף ההתאבדות בעניין
העירום הקולנועי ,אבל זמן קצר אחר כך ,כאשר פרץ
הסקנדל הגדול ,הוא עשה מאמץ רציני בכיוון
הכול החפוצץ ביום שלישי אחד בלילה ,כאשר ראה
שבועון הסנסציוח אור .מודעות מקדימוח בישרו על
שערורייה ענק ,חגליח בלעדיה ,של המגזין .לכן ,הכול
ןהיה כבר צפוי כאשר הוצב העיחון בקיוסקים .על שערו
הופיעו שלושה צילומים :אברום ורוחי ,אשחו ,וסוניה
מחחח לכוחרח מעוצבח בכחב יד שחור ועבה :דרמה
משולשת בתיאטרון .הבעל של סוניה לא נלקח בשום
חשבון .הסקופ היה שאברום מגידו ,אחד הבמאים
הווחיקים והיוחר נחשבים ,עזב אח הביח ושכר חדר
במלון .רוחי ,ציירח לא בדיוק לא אלמוניח ,הגיבה מיד
בבקשת גט ברבנוח .הסיבה :בעלה בוגד בה .בעחירחה,
הזכירה במפורש אח שמה של סוניה" .לפחות,״ אמרה
רוחי בריאיון דומע ,״שתהיה אסורה לבועלה .שלא יוכלו
בחיים להחחחן.
בריאיון מיוחד ,סיפר מגידו ,שזו הייתה אהבה ממבט
אשון ,כאשר ראה אוחה בבוקר החזרוח הראשון,
בתפקידה הראשון של סוניה בחיאטרון העברי .״אני
מאוהב .פשוט מאוהב,״ חזר הבמאי שב השיער ואמר,
ספק למראיין ,ספק לעצמו .״לא יכול אחרת
סוניה סירבה להגיב לפניוח כחבי השבועו
לא יאומן ,אבל בעולם הקטן שהיה אז  -כולו דיזנגוף
בין גורדון לפרישמן  -שום פיפס על הפרשה לא דלף,
עד הפצצה הצהובה של השבועון .אף אחד לא שיער,
ובדיעבד יוחר מעיחונאי אחד אכל אח עצמו או חטף
שטיפה מעורכיו על ההירדמוח הזאה בשמיר
וגם אני ,הידיד הקרוב ,הופחעחי כמו כולם.
־ ־מפגשיםרבדרקיסךשיחח^רבומלים־ מול־היםד״כל
נאדא .אף מילה .טענוח שנועד כנראה לצורכי הסחה
)על התעלמוח והזנחה מצד אוחו בימאי עצמו .רק מין
מצב רוח שהתקלקל ,הופעה שייחטחי לנפילה הקריירה
כשהעניין עמד להחפוצץ ,צלצלה וביקשה להיפגש
דחוף .כשנפגשנו ,כבר היה השבועון ביד.
״אז מה,״ חחכחי דממה מעיקה ,״גם אח מאוהבח בו
"לא ",אמרה בלחש ,״רחוק מזה.״
יפה שאני אדע על זה מהעיחון?
"לא היה לי דם לספר לך .אני לא גאה במיוחד בעניין
)הזה .בסח לא אחרי שזה החנפח ככה".
־ ומה באמח קרה

״מה? לא שמעה אף פעם על שחקניה ששוכבת עם
במאי? אפיזודה .הכול מוכר .סיפור עם הרבה אינטהס
וקצח כהיזמה .בטח לא אהבה .מה אני אשמה אם הוא
כמו שמוק ,מחאהב ועוזב אח אשתו?!״
החשובה הפתיעה אותי בגילוי הלב ובלשון הישירה
והבוטה .למרות ששיערתי את האמת .ראיחי עשהות
מקרים כאלה .אבל ,מה שהכי הפתיע אותי ,זה השימוש
במילה ״שמוק,״ שצלצלה בפה שלה כמו זהוח שתולה.
השפה שלה הייחה חמיד סטריליח .מעולם ,קודם לכן,
לא שמעחי ביטוי לא נקי .המילים שלה היו מגוהצות
ומעומלנוח אחח־אחת .ועכשיו ,פתאום  -שמוק!
אבל התמורה הכי גדולה הייתה בעיניים .האפור
השליו נעלם לגמרי והתכווץ במרכזו של לובן מרושת
בצפיפות בעורקי דמע אדומים .כל אלו בתוך ארובות
עיניים שחורות מוקפות בפנים אפורים לבנים .סוניה
במסכה של אומללות .עיניים אדומות בלב חיוורון של
מוות
הייתה זו הפעם האחרונה שראיתי אותה.
הייתי זקוק למרווח של זמן לעכל את הסיפור הזה
החקשורח ,כדרכה ,טיפלה בזה עוד זמן קצר והרפתה
מחמת השיעמום .העניין כולו שק
כאשר צלצלתי ,סופסוף ,אחרי שבועיים שלושה
לביחה  -לא הייחה חשובה .אחרי יום־יומיים החזיר
הטלפון הודעה ,שהמספר אינו מחובר .גם צלצול בדלת
לא הניב חשובה .שכנה ,שפחחה חריץ בדלח הסמוכה,
אמרה שהם עברו מכאן .לא ,אין לה מושג לאן .לאף
אחד בביח לא היה מושג .גם לא לאף אחד אחר בעיר.
כאילו בלעה אוחה האדמה.
במרוצה הזמן ,חזר הבמאי אל אשחו והשניים עשו
מסיבח פיוס גדולה איפה אם לא אצל אילנה על הגג.
לפעמים ,על ביהות בלילה ,באיזה פאב ,מישהו נזכר בה.
אחד שמע שעזבה את בעלה וראו אותה עובדת כמארחת
במועדון לילה בטוקיו .אחר פנטז שהיא נערח גוגו בסאן
פראנציסקו .אה ,סיכם הפסימיסט אח הדיון ,בטח
השמינה באיזה שיכון באשדוד ג׳ או משהו ומגדלה עשרה
ילדים
אני ,ככל שהתאמצתי ,לא הצלחתי לעלות ע ל
עקבוחיה .בכל מקום בעולם אליו הגעחי ,חחקרתי כל
מי שהיה אולי עשוי לזהות את הדמות .לא ניו־יורק ,לא
לונדון ,לא פאריז ,לא אמסטרדם .גם לרוסיה לא חזרה.
הוריה ,ככל שיכולתי ללמוד ,הלכו לעולמם .שום זכר
לסוניה .רק קיוויתי ,שהיא היה אי שם בעולם ואיחלחי
לה בלבי רק טוב.

יום אחד חזר חבר שלי ,שחקן ,מהקרנבל של ריו.
סיפר ללא קץ על הנפלאוח שראה ,שמע ועשה .הקרנבל
:הגדול ומסיבוח בלעדיות .סקס ועשן וזיקוקין־די־נור
מקצבים ממסטלים של סמבה .אוטוסטראדוח של בשר
חשוף.
״אה,״ נפנה אליי בחיוך ,״לא תאמין אח מי פגשחי
שם.״
הוא התגלגל ,סיפר ,לנשף מאוד אינטימי ,באחוזה
מרוחקת .נשף של תחפושוח .לרוב הנוכחים היו מסכות
על פנים ,ולעתים קרובות זה היה לבושם העיקרי או
היחיד .״הייתי פרח-קיר די אבוד והרבה אובר־ לבוש,״
הוא מספר ,״וכנראה בלטחי על רקע הסביבה כמו פרונקל
על החחח".
״כמו שאני עומד שם לבדי עם הכוס ביד ,נצמד אליי
קרוב-קרוב אליי גוף לבן וחטוב ,חשוף כמעט לגמרי
!ועל הפנים מטכה שחורה .בלחש עברי צרוד ,עם קצת
מבטא רוסי ,היא מזמינה אוחי לרקוד .בחוך הריקוד ,לא
הייתי צריך להציג אח עצמי .ידעה הכול .שאלה על כל
מי שאנחנו מכירים בחיאטרון ובטביבה .ודרישה שלום
מאוד מיוחדה  -לך.״ ממי? שאלחי
״מסוגיה ,אמרה לי ,הגיד לו ד״ש עם נשיקה בטעם
של שטרודל .הוא יבין .ותגיד לו גם ,שאני עדיין רודפת
אחרי האושר .גם את זה הוא יבין.
־ נו? ומה היא עוד סיפרה לך על עצמה? נדלקתי
״כלום .ממש כלום .זה הכול .אף מילה יותר .אפילו
את המסכה לא הסירה .שאלתי ,אבל הרעש היה נוראי
אולי שמעה ,אולי עשתה את עצמה .תשובות לא קיבלתי
״בסוף הריקוד ,שמה לי נשיקה קטנה על הלחי
הסחובבה ונבלעה בין כל הגופוח החשופים ,החח ענני
הסקס הסמיכים שריחפו באוויר ,אל מה שהפך ,בהמשך
הלילה ,למשהו מאוד פרוע וחסר מעצורים.״

