
 באמריקה טוב חינוך לבתם נתנו מוילנא,
 אמי כצלמת לתהילה זכתה ג׳ודי ובאיטליה.

ה במיטב יצירותיה את פירסמה גותית,
 ניכר סכום צברה האמריקאיים, שבועונים

 חיי־הבוהימה בזרם נסחפה היא כסף. של
 ניו־ של האמנים שכונת גריניץ״ווילאד, של

 וחסרי־היציבות. הסוערים החיים בעלת יורק,
כ זמן־מה עבדה בה בארץ, שביקרה אחדי

ה בחוגי הסתובבה ישראלי, סרט עורכת
בניו־יורק. ישראלים
 הוצג בורלא, עודד בבית המסיבות באחת

 מישראל. דגול סופר מוסינזון, ייגאל בפניה
 שהפכה ידידות, התפתחה קצר זמן תוך

עמוקה. לאהבה במהרה
 והמבריקה המשכילה ג׳ודי התאהבה כיצד

 וגס־ האהבה־העצמית בעל הפרימיטיבי, בגבר
 אחרי מסובכת. היתר. התשובה ההליכות?

ב דודי נכספה האמריקאית הבוהימה חיי
 עובד- חסר־סיבוכים, ישר, אמיתי, לגבר לבה

ו כשונה לה שנראה וגיבור־מלחמה, אדמה
 שהת־ המושחת הכרך בני ממכריה, רחוק
 היה מוסינזון בקלות־דעת. לאהבה יחסו

יצי משפחה אהבת־נצח, הבטיח הוא סולידי.
לו. האמינה דודי ילדים. בטוח, בית בה,

* רומז בו ברגש הסתייס המחזה לכלבים. אותו זקו

 עילגת. אנגלית דיבר ייגאל, של הרב למזלו
מופ רעיון שום בה להביע יכול שלא מכיון

ה לצעירה קל היה עמוקה, מחשבה או שט
 האיש שופע שאמנם לעצמה לדמיין מאוהבת
 גם לקרוא יכלה שלא מכיון אמו. בשפת אלא להביעם מסוגל הוא שאין עמוקים, רעיונות

 גילח בסוד גאון. אמנם שייגאל להאמין קושי כל לה היה לא מוסינזון, של יצירותיו את
לרגליו. יפול כולו והעולם יום יבוא וכי כמוהו, מחזאי קם לא שקספיר שמאז לה

 דולאר 750 לו נתנה היסוס ללא הסולידי. לגבר נשואיה יום קרוב כי ספק לדודי היה לא
 להתגורר בא שייגאל היה טבעי פחות לא היכרותם. של הראשונים החדשים בשלושת עוד

 דמי־כיס ממנה קיבל חשבונה, על והתלבש אכל ניו־יורק, של אמידה בשכונה היפה, בדירתה
 החוש את בדודי עורר ומשונים, שונים ומכאובים מחלות על התאונן שייגאל מכיוון נדיבים.
 את להקריב לה ניתן בחייה הראשונה בפעם מאושרת. היתד. היא אשד- בכל הטמון האמהי,

בה. והמאוהב לה הזקוק גבר, למען כולה עצמה
 עובדת, אשד. סביבו לסבול היה יכול לא הוא בעבודתי״ להמשיך לדודי נתן לא מוסינזון

 שעות 24 המצריכה מלאה, עבודה הינד. מוסינזון ייגאל את להעריץ משלה. ענינים לה שיש
בשבוע. ימים שבעה ביממה,

 במעשי• אישי חלק לקחת ממנו ונבצר בנכר, מוסינזון ייגאל היד. מיבצע־סיני, כשפרץ
 אחרי מיד ארצה, בחזרו תיאר עלילתם שאת חסמבה, אנשי במקומו זאת עשו הגבורה.
 אחד — שעורים בשני דולאר 6000 מדודי לקח לדרך, שיצא לפני סכנת־ההסצצות. שחלפה

 לחיי־המשפחח הקרקע את להכשיר עליו היד, זה בכסף ל״י. 1000 נסך השני ,5000 נסך
בישראל. העתידים

 שקצין- לתאר היה קשה לישראל. זר מטבע של זה סכום עבר כיצד ברור לא היום עד
 אולם הברחת־מטבע. כמו חמורה פלילית עבירה יבצע מוסינזון ייגאל ואיש־המוסר המשטרה

 רשמיים, בצנורות עבר אמנם הכסף כי המעיד רשמי מיסמך שום עדיין גילה לא איש
רשמי. בשער הוחלף

 כחול בית למענה רכש ייגאל כי לראות שמחה היא דודי. גם עברה חדשים כמד. כעבור
 שמו. על הבית את רשם ייגאל כי ידעה לא היא תל-אביב. בצפון יחזקאל, ברחוב ובודד קטן
 מכוניתה, את לייגאל נתנה היא אלו. מעין לקטנות לבה שמה לא מאוהבת, אשה ככל

תיירת. כרכוש ממכס משוחרר ושהיה ,281425רומא־ האיטלקי המספר את הנושא ווקסחול
 אמנם הזוג. בחיי קטנות להפרעות לב לשים שלא יכלה לא המאוהבת דודי גם אולם

ישים לא מעתה וכי בחייו, חדש דף פותח שהוא למכריו הבטיח כ״אשתי״, ייגאל אותה הציג

 בין במוסדו לקהל, משתחוות מוסינזון ייגאל
הראשי השחקן פריי, ופיסר (ימין) מסקין אהרון

פל לו שנגרמו הפצעים מן מת השבועון עורן ני קצין־חמשסרח
 הנוב־ לכל שנראה זח, סוף שונה למחרת מוסינזון. של גיבוריו יז׳

המסויים. השבועון של עורכו את להרוג ברורה נמצה חיס

 בעלת מלמזזוא־נף; הפגנתי באופן חנמנפת נצנלסון, רבקה מימין: הצגת-חבכורה. גמר אחרי רגע הראשונה, בשורה ,ותלחשן
ואשתז. יוסססל מזניר־מפא״י ורעיתו; אשנול לוי חתלתבותם; נופגיניס בן־גוריון, ולח1ו דויד מאד; מאופק שזר, זלמן

 אחרונות, ידיעות לכתב השבוע דודי סיפרה מוזרים. דברים קרו זאת בכל בעלמה. מבט אפילו
 עליו כי יגאל לי סיפר לשבוע אחת אידיאליים. היו לא הכחול בבית •החיים להב: יוחנן
״השראה לקבל ויצא ובקבוק־משקה, שמיכה נטל פעמים בוקר• לפנות וחזר לצבא, ללכת . . .

..הבימה־׳ בבית כלבים
 כי נרג, לכר *רגוזיג ארוני גייוז ונזזויר־כלנד אוזט־זוווז תגיא ״לא
*טדגזגז גגז #לווזיך !ורוני וזוגנגוז . . כ״ג..) ן1ר3 ורברינר, .

זח• הגיע בן־גוריץ, עמום חברו, משפט הנכון. במועד צא לארץ ייגאל של ואו
 שנתגלו המאוסים הגילויים עומס תחת התנדנדה ישראל משטרת צמרת לשיאו. עתה ■*1

 חנסיגח מנגנון־החושך. על כבד צד הטיל המוזרות, נסיבותיו על קסטנר, רצח במשפט.
 השלטון. בחוגי השתרר הקהל זעם מפני היסטרי פחד יותר. עוד כבד צל הטילה מסיני
 ציבורי גורם הפך חזח חפולס כי מסקנה לכלל הגיעו קבוצתו ואנשי בן־גוריון דויד

שלטונם. יסודות את המסכן
 מנגנון־ מטעם שהוצא מיוחד עתון־רפש נכשלו. השבועון להריסת שונים אמצעים

 לבדיחה חסך ל״י, מיליון לחצי קרוב הושקעו ושבו בידי, של האישית ביוזמתו החושך,
 ובמחתרת במק״י קשור הוא כאילו עלילות, במסכת הזח חפולס את לסבך הנסיון ציבורית.

הקהל. אי־אימון מול חתמוטם אחת, ובעונה בעת פאשיססית
 חזח, חפולס נגד חדשה חזית לפתוח הגאוני הרעיון צץ מי של במוחו לקבוע קשה
 בידי של מחוגו יצאה היוזמה כי לוודאי קרוב להתגונן. יכול השבועון אין בו בשטח
 על בירי מטעם ממונה בשעתו שהיה מורה זק, גרשון של לטיפולו ושנמסרה עצמו,

 בעל נשאר כי אם הציבור, מלב ונשכח הירוק לכפר עבר בתפקידו, נכשל חיל-הים,
היד־השחורה. בחוגי מרכזית עמדה

 מרכז חוא הזח חעולס כי שיוכיח מחזה־זוזעה, הציבור לעיני להציג היה החדש הרעיון
קרבנות אלא אינם בעמודיו, נתגלו שמעשיהם המושחתים, העסקנים ואילו בארץ, השחיתות

פו פושעים של שפלה קנוניה של טהורים
 מבין לא גם רציני, סופר שום ליטיים.
 על לקבל מוכן היה לא מפא״י, משרתי

 ייגאל אולם הקדושה. המשימה את עצמו
כסף, בשביל לכתוב שלמו האיש מוסינזון,

 יחזקאל של וחברם לשעבר קצין־המשטרה
לכל. מוכן היה בן־גוריון, ועמוס סהר

הפח המחזבל. הושלם מעטים ימים תוך
 לדוברם בו הפך גבעתי של החטיבתי דן

ש הגיבורים, הצנחנים לוחמי־המיטלה, של
 אלא אינו חזח חפולם עורכי רצח כי הבינו
לצ למדתי •אני למיבצע־סיני. טבעי המשך

 למדנו אנחנו ולהרוג. להשמיד בשביל נוח
. על אשתוק לא ואני אבא... לרצוח, . . הו ז

 רק ולא אוריד! אני אבא, (יד/ ארים לא אני
העצ כל את השבועון) (לעורן נשבור אנין

שיש־ בשביל בסיני ליחרג חלכנו לא מות!
ועט..'.״ פח לו שיש מי בל אותנו מיץ

 אומר במיטלח, נהרג שבנו שכול, אב ואילו
 .אילו השבועון: בעורך ההתנקשות אחרי
 ללכת לו אומר חייתי חי, עוד שלי הבן היה
 על בלילה (לחתנפל שלנס הבן עס יחד

העורן)!*
אתנן־הזו־ את להכניס חיתה השניה הבעיה

ה התרבות של לבית־המקדש הספרותי נה
ב קשה היח לא הדבר הבימח. ישראלית:

תרבו גוף להיות מזמן חדלה חבימח יותר.
 בין קצר משא־ומתן אחרי ונושם. לוחם תי

 הכספיים שצוידיו מפא״י, מרכז לבין הבימה
מסקין, אהרון קיבל לגמרי, הובהרו טרם

חסו תחת ההצגה את לכנסת, מפא״י מועמד
מזורז. בקצב החלו החזרות תו.

 כן הבכורה, הצגת מועד שהתקרב ככל
 בפני סתום פחד ייגאל של בלבו התגבר
לכלבים. לזרוק ביקש אותם האנשים תגובת
השל של האדיר המנגנון שתמיכת למרות

 דאגה בליבו קיננה לו, מובטחת היתה טון
— הגיוני הסבר שום לה היה לא סתומה.

 הוא כי היודע אדם, של הרע המצפון זולת
בזוי. מעשה מלאה עושיהבהכרה

 עורך״חרץ את במקרה פגש הימים באחד
קוק, הרצל הרופא של בביתו תמיר, שמואל
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