
 ושואל: וסועדי□ חייו

♦״ אל
 חוסר לאור בית־הסוהר, של הפסיכולוג קבע שנתיים

לי  למחנה- להעבירני יש כי למוטב׳ לחזור וסיכויי |
 נשארתי שם וגדרות. שומרים היו לא זה !מחנה

הבאות. השנים ןבע
 שאשתחרר המוחשית התקווה בי חיתה הזמן כל
 בית־הסוהר ומנהלי שהפסיכולוג מכיוון זמני, ■לפני

 שיח־ על והמליצו ואכזרי, בלתי־רגיל היה ■פסק־הדין
 מוצאי כי יתכן השיחרורים. בועדת התבדו אלה [תת

לכך.
 סופית השתכנעתי המולד׳ חג לפני שבועיים ,1953 |ר
 גמור בבטחון לי צפויות היו להשתחרר. תקווה לי ן

 ברגל יצאתי ביותר. הטוב במקרה ישיבה, של שנים
 מבית־ כבריחה החוק לפי נחשב שלא (.דבר זנה־המעצר

 נסיעה — למקסיקו ישר ונסעתי לאוטובוס נכנסתי
כשבוע. !!נמשכה

מיליונר של בנו

תי ר ב ע  הרצון בי היה למקסיקו, הגבול את ש
 לארץ הגעתי כבר כאילו הרגשתי אבל לישראל, ע1

 ודמוקראטית נחמדה בארץ מאושרים חדשים כמה !ביליתי
 מכוניות. לחלקי נוסע כסוכן ועבדתי שמי את ןתי

בפעם לישראל, לבוא כדי כסף די לי והיה — יפה |ני

 בארץ־ישראל, לחיות בעולם היהודים כל שעל ]הכרתי
 הרגשתי בחיי הראשונה בפעם במקסיקו. באושר היום וי
בני־אדם. בין אדם ני1

 וחיי ציירת, היא אמי זו. ארץ של האמנות מן |י
 בא סבי ביתנו. אוזירת על תמיד חותמם את הטביעו

 הקהילה לראש והפך דתי, אדם היה הוא מארץ־ישראל.
 של מזו גדולה הלוזיתו היתד, כשמת, בדטרויט.

תקופה. לאותה סמוך שמת רוזבלט, (ין
 בית־החרושת את המנהל מאד, וקפדן ישר אדם |הוא

 הבנין מיליונים. של לעסק אותו הפך הוא סבי. על־ידי
 ממיליון למעלה עלה לאחרונה, שנבנה בלבד, זלו

 הכניס הקפדן אבי אולם ואמנות• ספרות ללמוד רציתי |
 שם הרגשתי לא בארץ. הטובים אחד צבאי, :ית־ספר

 והחליט דעתו את אבי שינה שם, שנים ארבע יאחרי
 לבית־ספר אותי שלח כך לשם שלו. במפעל לעבוד

 לצבא. שהתנדבתי עד למדתי שם בלום־אנג׳לס, טוב
.19ן!׳

 לכל אורם ארגון נשיאת היא אמי ציונית. היא זחתי
 כסף די שצברתי אחרי טבעי, זה היה לכן .יגאן.

 המקסי• בשם ,1954 באוגוסט באתי לישראל• שנסעתי
לעולה. להיות מסרה מתוך .אודיו,

 האינדיאנית, אשתי הופיעה לישראל שבאתי אחרי יים
 בילתה בבית־הסוהר כשהייתי שנים. שבע במשך איתיה
חשבון על שחפת, לחולי בביודחולים מרות שנים

5,

 בישראל להישאר תחלום שלא לי הבהירה בואה עם
 בצדקת אותי לשכנע ניסתה היא הצורך. מן למעלה זד

 השנים כל אחרי לישראל. מקום היה לא בה ־עולמה,
לה הוציאו כי שידעתי ומאחר לשחפת, בבית־חולים

 לבי עם היה לא ספורים, חייה ימי אולי וכי נחת
ונסענו מישראל עמה יצאתי רב, בעצב לכן, ממנה.

ביד• צוייר ג׳ייקובס של זה ציורכרה של פורטרט
 את שהציגה מצליחה, ציירת כלתו,

לאשה. אותה לשאת ג׳ייקובס עומד השבוע ובשטוקהולם. בפאריס תמונותיה
גז? הכרא חלון מול

הזה, העולם צלם נעצר זה צילום בגלל הכלא. כתל

 נוסע כסוכן עבדתי כשנה. שם חיינו
 שהיא אשתי, בעוד לטיפול־יופי, למכונות

כדוגמנית. עבדה מאד, יפה
 ידידים לי היו בבריטניה, מאושר הייתי
בחלקי. ושמחתי טובים,

★ ★ ★
האיגדיאגית מו גירושים

 הרופא לי אמר שנה כמעט <^חרי
 אחד חודש עוד נישאר שאם המומחה 1\

 לכן אשתי. את מזג־האוזיר יהרוג בבריטניה,
 לדרום ונסענו הטובים החיים מן נפרדנו
 חיינו לטאנג׳יר. ומשם שטופת־השמש, ספרד

שנה. שם
 רהיטים. השכרת של בעסק כסוכן עבדתי

 — האפ.בי.איי. אותי גילה זו תקופה בתום
 הקונסול האמריקאית. הפדרלית הבולשת

 שהיה שלי, הדרכון את החרים האמריקאי
 לאמריקה כי ידעתי לא אז עד מקסיקאי.

ה בטאנג׳יר. אכסטרה־טריטוריאליות זכויות
 אמריקאי, אזרח עודני אני כי טען קונסול

עלי. שיפוטית סמכות לו יש כן על וכי
 שמקומי הרבים, נדודי אחרי החלטתי, אז

 ומעולם. מאז בו להיות שרציתי במקום
 בשם מארוקאי, דרכון עבורי השיגו ידידים
ליש באתי בעזרתו בן־שיטרית. דויד הכוזב
 מעטים ימים ,1956 בדצמבר זה היה ראל•
סיני. מיבצע אחרי

 אשתי, גם באה חדשים שמונה כעבור
בהתנג מלוזה פרידה אחרי לרצוני. בניגוד

 היא מרצון. להתגרש בינינו הסכמנו שויות,
 לחיות נשארתי ואני לארצות־הברית, חזרה
 עסקתי מאורעות. ללא שקטים חיים כאן,

ב עבדתי חיי, תולדות על ספר בכתיבת
 מכבש הפעלתי גרוטאות־ברזל. של חברה

 עבודתה את גמרה שהחברה עד הידרולי,
 מחוץ־ קבועה הכנסה שקיבלתי מכיודן בארץ.
 שקדתי לא לחודש, דולאר 200 בסך לארץ,

 לגמור רציתי אחרת• עבודה למצוא במיוחד
הספר. את

★ ★ ★
בדילה בשתיים סכיו

 למטה הלכתי ארצה בואי עם יד **
 וסיפרתי ישראל משטרת של הארצי

 נתתי דבר. להחסיר מבלי חיי, פרטי כל את
 שאינני אמרתי המזוייף, דרכוני את להם

 רוצה ושאני כוזב, בשם להשתמש רוצה
האמיתי. בשמי חוקי באופן שוב להיקרא

 לי שאין לי אמר אתי שדיבר המפקח
 לפי לחיות אמשיך וכי לחשוש׳ מה מפני
 שיסכימו הודיע הוא הכוזב. בדרכון שעה
 אך חדשים, לשלושה אשרת־תייר לי לתת

המ אזרחות. לי לתת יסכימו לא בינתיים
 לפעם מפעם מאריך כשאני כך, לחיות שכתי

הויזה. את
 שהיינו כלתי, של ידיד בא הימים באחד

 מכוניתנו, את קרובות לעתים לו משאילים
 את לו לתת שסירבנו על עלינו והתרגז

בשעה שיכרות. של במצב בהיותו המכונית

 בדירת הדלתות את שבר בלילה שתיים
 באתי רגע באותו סכין. עליה והרים כלתי
 הובלתי מידיו• הסכין את והוצאתי לשם

נגדו הגישה כלתי הביתה. בשקט אותו
לשג הלך כך על וכנקמה פלילית, קובלנה
 מוסיף הוא עלי. והלשין האמריקאית רירות

 ידידינו. בפני היום עד כך על להתפאר
 אשתי של ידיד שהיה מפני ידע עברי את

הקודמת.
במאי ארצה, בואי אחרי חודש 18 כך,
 לסטודיו שוטרים באו כאשר נדהמתי ,1958

 שם ובעלת ידועה ציירת שהיא כלתי, של
 אוחזק כי לי נאמר ואסרתי. בחוץ־לארץ

תחת מישראל שאגורש עד בבית־הסוהר
משמר.

★ ★ ★
ישראלי! אזרח

 היא הלוהטת תקזזתי זה כרגע ם ץ
 חיי, שאיפת את להגשים לי שיורשה ״4

כאז יהודים, בין כיהודי חיי את להמשיך
ישראלי. רח

 האזרחות, את לקבל מזלי לי יאיר אם
 אותו כסף, של גדול סכום לקבל אוכל

 קיומי. את לבסס כדי כאן להשקיע ברצוני
 — מועיל אזרח להיות שאוכל ספק אין
 לתאר שניסו כפי ציבורי״, ״אוייב ולא

אותי.
לפ כדי לארץ לבוא מקווים עדיין הורי

הישראלית. החדשה, אשתי את גוש

^.בן״שיסוית
המזוייף ךהדרכו!

 התנוונוד זוהי יי
 על שהתנוססה

כשנתיים. לפני לארץ כשהגיע
הרא אשתוהאינדיאנית תאשה

היפה־ שונה
בתל־אביב. ברבנות התגרש ממנה ג׳ייקובס/ של פיה

תמונה!נשנחתית
תאפ.בי.איי על־ידי גלות

 מאושר כזוג הראשונה ואשתו ג׳ייקובס את מראה
להת־ מבלי שם לחיות הצליחו כאשר בלונדון,

אשתו. של הריאות מחלת בגלל לונדון את עזבו הס האמריקאי.
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