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)5 מעמוד (המשך
 שנתן מי נתן המתאימות, הפנימיות חקירות

 למיבצע קץ לשים לחומפים ההוראה את
המסומטם.

 שהעניין ספק בלי החוטפים קיוו אז גם
 רוחו מצב שעל אלי, וכי ובשקט, יעבור

 אח שיגלה מכדי מבוהל היטב, ־לעמוד יכלו
למישהו. האמס

★ ★ ★
בחשבון מעות

 מנגנון־ה־ של הפאטאלית מעות ך*
 בתיאום. מוזר ליקוי בגלל באה חושו | |

 של לביתו המשטרה את להזעיק דאגו אילו
 מיד האיש של ולמעצרו בואו, עם מיד אלי
 היה הנפחד שתבור מאד יתכן הופעתו, עם

 עקבות את מטשטש חוטפיו, לדרישת נכנע
 סתמית הודעה לשוטרים מוסר החוטפים,

 המשטרה, בבוא העיכוב אולם היעלמו. על
בע ולחבריו להוריו נתן שהדבר והשהות

 שיוזי־ה־ את לו להחזיר שהשתדלו בודה,
התוכנית. את שיבשה הנפשי, משקל

 כי ידעה עצמה המשטרה כאילו היה נדמה
 אלי את לקחת ניסתה היא יקר. רגע כל

 שהוזעק הרופא על־ידי שנבדק לפגי עוד
 הבדיקה, אחרי לקחתו מיהרה והיא למקום,
 כי הרופא של המפורשת הודעתו לפרות
ל ושאין מהלם, ומוצל בחום קודח ההולה
 לסמל טלפונית בהוראה המקום. מן העבירו

ה מפקד סגן הורה מדירתו, לקחתו שבא
 פנים בשום שאין במפורש, הנר יעקוב מחוז
עתונו. עורך עם לדבר לתבור לתת

ה מטה לבנין אלי שנכנס רגע מאותו
 של השני השלב החל המשטרה, של מחוז

 ניתן לא הראשון• את שהשלים המאורע,
 לראות ארוחה, לאכול לרגע, אף לנוח לאלי

ה בלילה כמו בדיוק להינפש. אשתו, את
 אחרי שעה עתה נחקר החוטפים, בידי קודם
ה מיטב לפי ואכזרית, רצופה חקירה שעה

בצמר רועד כשהוא הג.פ.או., של מסורת
 ברורה היתר, המטרה בחום. וקודח מורת

 להכחיש תבור את לאלץ הראשון: הרגע מן
הש.ב. בידי נחטף כי

 כי האשליה הושארה אחד לרגע לא אף
 שבוצע פשע על המודיע מתלונן, הוא תבור
חוק של זו למפרע היתד. ההתנהגות נגדו.
 באמצעי־הלחץ שימוש תוך פושע, נגד רים

זה. במצב הרגילים המוסזדים
 קציני רק לא לכוורת. דמה המשטרה בנין

 בן־גוריון עמוס ובראשם גבוהים, משטרה
הו ד,ש.ב. ראשי גם חלק. בד, לקחו עצמו,

 נגד הופעלה אדירה מכונה והשתתפו. פיעו
 הוא האיש. נשבר לא הפעם גם אולם תבור.

 גמורה בוודאות זוכר שאינו בכנות זיין
 מהומם, שהיה שעה שאירעו קטנים, פרטים

העיקר. על בפעם פעם סטיה ללא חזר אולם
 האנשים מגוחך. כמעט היה המשטרה מצב

פיקודי כי מלא בפה האשימם תבור שאלי
 החקירה. אחרי עתה ניצבו חספוהו, הם

 — כראיה לשמש היה שיכול היחידי החומר
 — העפר שיירי הנעליים, הקרועים, הבגדים
האנשים. לאותם נמסרו

 שמואל עורך־הדין תבור, של לפרקליטו
 כעבור רק האיש. אל לגשת ניתן לא תמיר,

ש הסכנה קיימת היתד. כאשר שעות, 16
 הציבור, את יותר עת תסעיר זו עובדה
 אפשרות לו ניתנה המעשה, מעצם הנדהם
 איתו לדבר שיוכל מבלי אך תבור, אל לגשת

 צבי החושך מנגנון איש החוקר, ביחידות.
 תבור אח ישדל שתמיר רק רצה אהרוני,
 מפוקפק מכשיר ב״מכונת־אמת״, להיבדק

 המומחה על־ידי נקבעים שמימצאיו מאוד,
 סירב תמיר עצמו. אהרוני הוא — המשטרתי

כזאת. עצה לתת
★ ★ ★

אי־האמת מבוכת
 מכו־ הופעלה מכוגת־האמת, מקום ן*
ל מיהר המשטרה דובר אי־האמת. .נת 4

 מהלכים לתת שנועדו. שונים, רמזים הפיץ
 עצמו. את חטף תבור; כי הש.ב. לגירסת

 פוסט ג׳רוזלם ובראשה המשועבדת, העתונוח
ה זה היה לעזור. מיהרה הפינכד״ מלחך
 שמנגנון־ פעם בכל שהושמע הנושן, פזמון

 הודעות המערכת. נגד טרור הפעיל החישו
 בשעה להפיץ רגילים הש״י ראשי היו דומות

 בארץ. המתועב הסיזון את ערכו שסוכניו
 שם הצארית, מרוסיה באה עצמה השיטה

 את פוגרום כל אחרי אוסרת המשטרה היתד,
בחיים. שנשאת הקרבנות
 במעצר־יחיד לשבת הוסיף שאלי בשעה

 בשום הואשם שלא החולה, שהאיש (אחרי
 שעות), שש במשך בצינוק הוחזק אשמה,
 סגנון באומו ט כני? נגדו החקירה נמשכה

 אבנת נגד תעיד אם החטיפה: בשעת כמו
 תעזור לא אם סובה, יותר משרה תקבל

 שנים, הרבה אצלנו תשב אבנוי נגד לגו
נוה לא החקירה וכר. אותך, נקבור אנחנו

על״ אלא כרגיל, הפלילי, הענף על־ידי לה

ה לל חלרב בשלות פנטומימה. בהופעות
 בחדר מקובצים שולחנות כמד. גבי על או דשא

 האילמים, סיפוריו את יוילי העלה האוכל,
 וזוכה פניו את מעוזה כשהוא בחופשיות נע

 גם אחריהם שהשאירו אדיתם, לרעמי־צחיק
עמוקה. מחשבה קורטוב

 הגרעין ירד העצמאות מלחמת פרוץ עם
נמ הפנטומימה הצגות בנגב. ניתם לקיבוץ

 אחת מצרית הפגזה בין במקלטים, גם שכו
לשניה.

 תשע לפני בית־״בסט. של הצלחתו
 הצת הפנטומימה אמני בארץ ביקרו שנים

 זו היתד. דקרו. ואפיין מרסו מרסל פתיים
 הוא ווילי. בחיי האמנותית גקודת־המסנך,

 להתמסר החליט מהופעותיהם, בכמה חזה
 עקב נרגשות בעינים ברצינות. לפנטומימזז

 משינת־ וקטע במקום ההליכה תרגילי אחת
 דקרו של הטכניקה למראה מרסו. של חבל
מצ הצגת־יחיד איננח שהפנטומימה הבץ

אמנות. אם כי חיקה,
 והוא הטול לווילי שיחק 1950 בשנת

 את ניצל לצרפת, תנועתית בשליחות נשלח
 כעבור דרמטי. בבית״טפר להשתלם כדי הזמן

 והקיבוצניק הכסף לו אזל חדשים ארבעה
 ניתם של המרעה שדות אל לחוור נאלץ

חבתם. בפני ולהצגות
 והתווים הארוך הגלי השיער בעל הצעיר
מקו מטיכח לעצמו פיתח היסב, החרוטים

 בבגד מופיל הוא הצגותיו בשעת רית•
שי לבן, צבועים פניו לגופו, הדוק שחור

 שחורים לוחות שני בעזרת מוסתרות ניו
 חסר שחור פה מגלה היא חיוך ובשעת
שינים.

 שאי־אפשר שטען חבר, של סתמית הערה
 את הביאה אחת, בפעם דמויות כמד. לחקות

 האמנותית. בהתפתחותו חדש לשלב ודלי
 דמויות כמה מופיעות בו הראשון, הקטע
 הקת־ של רישומיו לפי המשפט, הוא יחד,

דומייה. הצרפתי קמוריסם
 עמידתו מקום של מהיר שינוי בעזרת

קטי סניגור, שופט, בתפקיד ודילי שיחק
 כאשר, בית־דין. ושמש עד, נאשם, גור,

 במוסקבה, זה קטע הציג מאוחר, יותר הרבה
 הוסיף מהבמה, לרדת לו לתת הקהל רצה לא

 לוזדהזמנים שובש כי עד להדרן לו וקרא
ערב. אותו של המרכזית ההופעה של

 במוסקבה הצלחתו ליפאן. ממוסקבה
 אותו קיבל הרוסי הקהל פינומנאלית. היתד.

 הקיפוהו ברחובות טייל כאשר בהתלהבות.
 לחצו פנטומימה-, ״ודלי, בקריאות האנשים

 לו לומר וניסו בידידות חיבקוהו ידו, את
״חרושו*. היתח בטלביזיה האחרונה הצגתו כי

 וילי ראשו. את סיחררה לא ההצלחה אך
ת ארצה, חזר פ  הקוזל, מתשואות זמנית נ
 ערבית חיה החום, ולסופו לפרותיו חזר

צח. השם את הנושאת אצילה
 את לעזוב חושב שאיננו למרות עתר״
 לשם ליפאן, נם־עד, מתכנן הוא משקו׳

 לכסית כדי יפאנית. בפנטומימה השתלמות
 במובדון לאחרונה הופיע נסיעתו הוצאות את

 פומביות ובהופעות בתל״אביב חתיאסרון
למ נאלץ נירים של העבודה סדרן אחרות.

ול ״מרעה* המשבצת מן זמנית אותו חוק
חוץ*. ,׳עבודות למשבצת אותו העביר

 מעיף איזה תחת עדיין ברור לא אולם
 שיבלה חבאית השנתיים במשך אותו ירשמו
 ענף לפתוח ייאלץ שהמשק ״תכו ביפאן•

ה ודלי יחיד, בו ״פנטומימה״, בשם חדש
היחיד. והעובד מרכז

 תצלומים, מסידרת מורכבת זי תמונה •
ר,ז* העולם צלם פל-יד* במיוחד חורכבה

שלפתי בתזמורת ווילי פנטומימאי
״זזרושו* אמרו הרוסים

ה בין הרשמי המקשר שהוא הקת״ם, ידי
וה־ש.ב. משטרה
 ה־ש.ב. ודובר המשטרה דהלו שעה אותה
ה את שהזכירה והסתה, השמצה מערכת
 הוגנבו למטריב קסטנר. רצח אחר מערכה
 לרבות החקירה, של ביותר פנימיים פרטים

 בתוספת אלי, של עדותו מדברי ציטטות
הו המשטרה דובר מגוחכות. נגדיות טענות

 שאלי בעוד האישום סעיפי את לעתונים דיע
כלל. נאשם לא

מנו ד,ד,מולד״ במרכז שעמד הצעיר אולם
 נאלצה ברירה בלית נשבר. לא ומבודד, תק

 באופן עמו להיפגש לתמיר לאפשר המשטרה
 בקשת לפי נערכה, מעמד באותו חופשי.
 קרא אלי — לדרמתית שהפכה פגישה תמיר,
 בתום הארבעה. נועצו ויחד ולאשתו, לאביו
וה ב. ה־ש לאיש תבור אלי מסר זו פגישה

 הבאה, ההצהרה את אהרוני .מ.מ.0 משטרה,
 במלים בורר כשהוא לאד,רוני השמיע אותר,
 תבור: מפי אהרוני רשם דיבור. כדי תוך

 (אלטבאיווץ תבור אליהו עם ״נפגשתי
 בנוכחות הדרומית, שבנפד. המעצר בבית

 ביקש תבור ומר שלו. עורך־הדין תמיר, מר
 בתשובה הבאים הדברים את מפיו שארשום
המ על לי להצביע מוכן הוא אם לשאלתי

נחטף: בו קום
הו בו הראשון שמהרגע העובדה ״לאור

 בידי שלי החקירה היתד. למשטרה באתי
 אותו רואה שאני בש.ב., הקשורים אנשים
בחטיפתי, כקשור

 האנשים על שהאחראי העובדה ״ולאור
 בך עמום מר הוא אותי, שחקרו האלד״
 עם אישי חשבון לו שיש יודע שאני גוריון,
 עובד, אני בו העתון

 שלי החקירה תוך שכבר העובדה ״ולאור
 כחשוד, אלא כמתלונן, אלי התייחסו לא

ל רצו אותי שבעוד העובדה ״ולאור
 חטפו לעבודה שחברי השאר, בין שכנע,
 שני מצד ואילו אבנרי, מר בידיעת אותי

 ביימתי אני כאילו לעתונות מסרה המשטרה
החסיפד״ מעשה את

 שחוקר המוסד שבראש העובדה ״ולאור
 יחזקאל מר עומד המשטרה, כלומר אותי,
 שיקר, שהוא מצא שבית־משפט סהר,

 לבית־ שהובאתי ש:רגע העובדה ״ולאור
 לי שיש ומצא אותי בדק והרופא המעצר,

ל אותי הכניסו בי, להתעלל המשיכו חום,
 (הכוונה שאתה עד אוכל ממני מנעו צינוק,

 באת, אהרוני) ל־ס.מ.מ.
הבטחת. (אחרוני) שאתה העובדה ״ולאור

 קויימו, שלא הבטחות מספר לי
 עכשיו עד לי נתנו שלא העובדה ״ולאור

 למרות בו, שבחרתי העורך־דין עם לדבר
 במשטרד״ הודעתי בתום מייד זאת שביקשתי

 טוב לא הןד. שהעורך־דין לי להסביר וניסו
 אבנרי, מר עם קשור שהוא מפני בשבילי,
בחוק אימון נותן אינני זאת כל ״לאור

 באנשים קשורים שהם חושב ואני שלי, רים
 לשתף מוכן לא ואני אותי, חטפו שלדעתי

כש שבהתחלד״ בערד פעולה, יותר אתכם
וע פעילה איתם שיתפתי למשטרה, באתי
השאלות. כל על ניתי

 אינני גם אני הנ״ל העובדות כל ״לאור
להצ מוכן אני באם שאלתך על לענות מוכן
 שאלד, בל על או שנחטפתי, המקום על ביע

אחרת.״
 השקרים. מכנה את כליל הרסה זו הצהרה

האח בשנים רבות פעמים כמו פעם, שוב
להת לעבוד המשטר מנגנוני נאלצו רונות,
 שום לשכנע יכלו שלא ולהצסדקות גוננות

נבון. אדם
שולחיו. אל הבומראנג חזר שוב

אמנות
פנטומימה

הפרצופים אדף בעל
 ־צעירים לעבריינים במוסד הקטן בחדר
 נדחקו. הנערים קר. היה הצרפתית, בעיירה

'ומלואו. עולם וקיללו רטנו לרעהו, איש
ה העולם מלחמת קשים. היו הזמנים

 ועשרות־ השלישית, לשנתה נכנסה שניה
 כתליו בין מחסה למצוא שהצליחו הנערים

 מאושרים־יחסית, היו הקודר המוסד של
 שנדדו האחרים הנערים לאלפי בהשואה
ומזון. לבוש ללא ברחובות

 ילד גם ישב הצרפתיים הנערים בין
ה למזלו שנקלע ושחרחר, קסן־קומה יהודי

 שמו ריכוז. למחנה במקום זה למוסד רב
 איבד שלא זאב, ליכטנבוים. זאב היה

 לבדר ניסר. שלו, חוש־ההומור את מעולם
 וטיפוסים. דמויות חיקוי על־ידי חבריו את

 לשכנע הצליח ותנועות־גוף העוויות בעזרת
שולחן ליד זד, ברגע יושבים שהם חבריו את

משעשע. סרט בהצגת חוזים או טוב, כל מלא
 הפנטומימה אמן של הקריירה התחילה כך
 זהב במללית שזכה ,28ה־ בן הצעיר ווילי,

במוסקבה. הנוער בפסטיבל
ב נולד ודלי החכרה. את מצחיק

 מערבולת לתוך בילדותו נקלע ודרדן, עיירה
 עם הגיע 1946 בשנת העולמית. המלחמה

 נתפסה חאניה ארצה. תל־חי המעפילים אנית
 ומטען הבריטיות, המשחתות על־ידי בלב־ים
 מספר כעבור עתלית. במחנה נכלא העולים

ל הצטרף ודלי העולים, שוחררו שבועות
 עין הצעיד השומר בקבוץ נוער קבוצת
החורש.
 האמנותי הצד על עדיין לחשוב מבלי

החברה את לשעשע ודלי שב הצגותיו של

ודילי חכר־משק
פבוחדחוץ רשם: סדרן־חעבודח
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