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 לא זה כזה! אדם מכירה לא ״אני כולה:
השמ לא פעם אף השמצה! סתם זו נכון.
 המצאה!״ זו שלי! אבא את צתי

 שלמה על שהסיפורים כמו בדיוק אך
מנו אופי נושאים המדינה קום עם סופר

 כלפיו: היחס גם כך — גד
 אותו משביעים המדינה קום עם מיד

 משטרת כמפקד מינוי מקבל והוא כשוטר,
ירושלים.

 מגיע 5.11.48ב־ שנה, חצי מקץ אבל
 שיטרית, בכור על־ידי חתום מכתב אליו
 כי להודיעך מצטער ״הנני כתוב: ובו

 האישית סגילותו לבדיקת החקירה ועדת
 מדינת־ את לשרת ממשלה, עובד כל של

 הממשלה לפני להמליץ החליטה ישראל,
ל שלא ב ק ך ל ת ו ב קבוע לשרות א

 מתפקידך.״ מודח הנך אי־לזאת מדינה.
 אותי ״הממה שהשמועה סופר רב־פקד

מאשי במה לו אמר לו איש בגלגל.״ כרעם
 והוחזר צו־על־תנאי, הגיש הוא אותו. מים

 לצדק הגבוה שבית־המשפט אחרי למשטרה.
 סמכותה.״ ממסגרת חרגה ״הוועדה קבע:

ל להמשיך מסוגל היה לא סופר אבל
 ב־ העברה. ביקש הוא במשטרה. עבוד

הממש ראש במשרד לעבוד החל 7.10.51
 בכיר. כחוקר המדינה, שרות בנציבות לה,
 עכשיו — אותי טיהרו ..״קודם לידידיו: אמר
 חמש שם, עבד הוא אחרים.״ מטהר אני

שנה. עשרה
 לפנסיה. יצא ,31.12.66ב־ חודשיים, לפני

 שרות נציב טובות. עליו מדברים חבריו
 (ראה ממנו. מתפעל שרי, ראובן המדינה
נזכתב). תצלום
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?פך! האחראי הוא אבי
 זו תקופה רואה סופר יונה כתו ק ך*

 את ומאשימה בחייה, השחורה כתקופה |
ממשל במשרדים לעבוד מנסה היא אביה,
 הקשר השני. אחרי מאחד מפוטרת תיים.

 שרות בנציבות העובד אביה, ברור: בעיניה
 אפילו היא כך. על האחראי הוא המדינה,
״ש טענה שם צו־על־תנאי, 12.2.59ב־ הגישה

 מישרתו את עתה ומנצל איבה, לי נוטר אבי
 לחמם.״ את הקטנים ומילדי ממני לשלול כדי

 להניח, אנו ״מוכנים השופטים: אז קבעו
 בדברי אמת של גרעין אולי או אמת, שיש

 ובין שבינה הרעים היחסים על המבקשת
 מניעה שלדעתה העמוקה, השנאה ועל אביה
 שהטרוניה יתכן אך כלפיה. צעדיו בכל אותו
 הבלתי־מוצדק.״ הדמיון פרי היא

 מ־ יונה הסתייגה מלחי, במשפט השבוע,
 והסבירה שקולה בצורה דיברה האשמותיה,

 בכך לא ילדיה ואת אותה הפקיר שאביה
 לה: עזר שלא בכך אלא לפיטוריה, שגרם

הממ העיתונות בלישכת עבדתי ״כאשר
 שלאבא לי, ואמרו אותי, פיטרו שלתית,

 לא כאילו אחד. במשרד לעבוד אסור ולבת
 לבת.״ האבא בין יש יחסים מין איזה ידעו

 אותו?״ אוהבת ״את השופט:
ה כל אותי הפקיר ״הוא סופר: יונה
 אבא כאשר בי. טיפל ולא דאג לא חיים.
 נציבות בתוך ידיים בחיבוק לשבת יכול

בצו מתגלגלת בינתיים ואני המדינה, שרות
 טוהר־מידות?״ שזה מישהו היגיד כזו, רה

 הצו־על־ הגשת את השבוע הסבירה וכך
שרות בנציבות עבד ״אבי נגדו: תנאי

 אותי.״ שפיטרו ההוראות באו ומשם המדינה,
פיטוריו?״ את למנוע היה ״היכול השופט:

הגה, מוציא היה רק ״אם סופר: יונה
לי.״ עוזר היה

על־ שאביך פעם הוכחת ״האם השופט:
 בעניני־ לך קלקל מחדל או מעשה ידי

בממשלה? עבודה
 בפירוש אמרתי לא פעם ״אף סופר: יונה
 שהמעבידים יתכן איך אך מקלקל. שהוא
 את למנוע כדי להילחם צריכים שלי

 אבי?״ עובד בה הנציבות עם דווקא פיטורי,
 שהמחדלים חושבת סופר יונה בעוד
 שחבריו הרי אביר״ של אופיו על מראים

 אמר לו. נדים וכולם לצידו, הם לעבודה
 פשוט אח. כמו בשבילי ״הוא לעבודה: שכנו

 בתוכו אוכל הזה האיש איך לראות אפשר
 שבתו מאז ובפרט החוצה. מוציא ולא הכל,

האח בימים בבית־המשפט. אותו משמיצה
 מהתקפת־לב.״ פעמים כמה סבל רונים

 אמר: עצמו, על לספר סופר משנתבקש
 שאחרים דברים הרבה עשיתי שלי ״בחיים

ל מה אין לי בהם. מתפארים היו לבטח
 לי שיתנו ביקשתי לא מעולם אני התפאר.
 אותי שיעלו בקישתי לא פעם ואף מדליה,
 הרבה בלי בשקט לחיות אוהב אני בדרגה.

משפחתי. בני עם ולחיות רעש,
 לבתו בקשר לומר לו יש מה משנשאל

 תכתוב להגיד. מה לי ״אין אמר: יונה,
 דבר זה בתי פרשת רוצה. שאתה מה

לעצמי.״ אותה משאיר שאני כואב,

ת מ ע ת אריה ר שועלי□ וזנבו
ה מישחק לקראת ההכנות במיסגרת

 ו־ הקואליציה ח״כי קבוצות בין כדורגל
מר רפ״י לח״כ הוצע האופוזיציה, ח״כי
 רוצה ״לא השופט. להיות סורקים דכי

 באיר־ מסתפק ״אני השיב, שופט,״ להיות
 של בחלקו נפלה אחרת הצעה • היציע.״ גון

 תפקיד לו הוצע כץ. יעקוב פא״י ח״כ
 מסתפק ״אני סירב: הוא גם אך השוער,
 האנטי־דתית.״ הכפיר, נגד בשער בעמידה

 של נאומו היה בכנסת השבוע מאורע •
 שדיבר מפא״י, ח״כ סדן, דוכ הפרופסור
ה על ביקורת ומתח מישנאית בעיברית
 רק בממוצע מדבר שסדן מכיוון ביקורת.

 חשבון הכנסת סדרני עשו בשנה, פעם
 ״אבל,״ ל״י. אלף 15 עולה שלו אחד שנאום

בהתפע ציגלר יצחק הכנסת סדרן אמר
 נכחו סדן, כשדיבר • כדאי!״ ״זה לות,

 נכח לא חברי־כנסת. עשרה בקושי באולם
 ראש־הממשלה לא גם השרים, מן איש

 להם. נגע שהוויכוח גלילי ישראל והשר
 לעשות שנוהג בדרך דבריו את פתח סדן
 כבוד היושב־ראש, ״כבוד אבנרי: אורי זאת

 חברי־הממשלה כבוד וחבריה, הכנסת חברות
״נעד מיקונים: שמואל קרא הנעדרים.״

 כן״ דויד על סדן • נהדרים?״ או רים
 שנות ברוב המדינה של ״קברניטה גוריון:

 אותו הגביהו וזכויותיו שמעשיו קיומה,
 מתקיימת והנה העם, מעל ומעלה משיכמו

 גדול יצרו מחברו, הגדול כל בחינת בו
 • דווקא.״ הטוב יצרו זה ואין הימנו,

 ושות׳ פרם שמעון דיין, משה ועל
משל להטריח מותר ״אם ברמז: אמר

 מראה זה אין כי אומר, הייתי המשל, מעולם
 לה, מתכרכים אריה רעמת אם מלכות, של

שוע זנבות לרצונו, שכן כל לא לכרחו,
 • יללתם.״ לה נלווית נהמתו ואם לים,
 אשכול: לד על הבדיחות מפיצי על סדן
 ממרחק המביאים לצים, של מסויימת ״כת

 והיתו־ חידודים מלקטים שהם מתוך לחמם,
 ולשון, אומה מיני כל של שולחנם מתחת לים

 שקופים הלבנים שתפריד, רמיה, ובמלאכת
 לשימושי־ כביכול אותם מסגלים הם למדי,
 במשיכה קונים אלא שאינם וסופם בית,

 באזכרה • ממציאים.״ של פנים המעמידים
 (״יאיר״) לאברהם בכנסת השבוע שנערכה
 בהעדרו בלט חרות, אנשי ביוזמת שטרן,

 החבר לשעבר ילין־מור, (״גרא״) נתן
 לא ילין־מור לח״י. במרכז ביותר החשוב
 שלא מראש דאגו והמארגנים מאחר הופיע

 דיברו זאת לעומת האזכרה. בעת לדבר יוכל
 לח״י, מרכז של האחרים החברים שני
 ויצחק ♦טייכ-אלדד ישראל ד״ר

 להטיף כדי ההזדמנות את שניצלו שמיר,
ארץ־ישראל. של הערבי החלק לכיבוש
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ת עשה הגוי שדו א
 היו שלו את עשה הכושי על כשהחזרות

ה הנהלת הזמינה תוקפן, במלוא עדיין
ב שיחזה כדי אפריקאי סטודנט קאמרי
פוגעת אינה אם דעתו את ויחווה הצגה

אמרום פטודנט־שחקן
נתנייתית אהבה

 תלמיד על נפלה הבחירה יבשתו. בבני
 יליד אמרום, כריסטוס ויננט, מכו!
ב ארוכה שעה ישב הצעיר הטוגואי טוגו.
 שהוצג מה את בעירנות בחן הבמה, צירי

 טיפוסית, ישראלית משפחה סיפור — בפניו
נוהגת היא בו האפליה יחס על המכסה

לב צביעות. של במעטה אפריקאים כלפי
(״שיי ייטעיהו התיאטרון מנהל פנה סוף

 אותו: ושאל אמרום אל וינברג קר,״)
 הסטודנט השיב בכם?״ פוגע זה ״כלום

 פוגע שזה לי נדמה אבל לא ״או, האורח:
 הארץ, ברחבי ההצגה רצה מאז • בכם.״

 בה הצופים והמוני לרוב, הצלחה קוצרת
 אמדום כריסטופ אותו כי יודעים, אינם כלל
 תמו לא עדיין בכך אבל בה. משחק אף

ב תלמיד בהיותו טוגו. בן של עלילותיו
 ילידת צעירה הכיר בנתניה, עקיבא, אולפן
 לרוע האהבה. פרחה השניים ובין צרפת
 ודודתה דודה עיר באותה התגוררו המזל

 כי בפאריס להוריה כתבו והם הצעירה, של
 אלה אפריקאי. סטודנט עם מסתובבת בתם

 ואילו הביתה, בתם את להחזיר מיהרו
 ״לא ממורותיו: לאחת אמר המופתע אמרום
כלפי אפליה נהיגה בישראל גם כי ידעתי

 מוצאך. בגלל לא ״זה המורה: לו ענתה נו.״
 קורה היה אנגלי או צרפתי היית אילו גם

נגד רק לא אפליה יש אצלנו הדבר. אותו
בהזדמ • בכלל.״ הגויים כל נגד אלא כם,
 קול־ איש אמרום את ראיין אחרת נות

 שאל הוא שי. שמואל המנחה ישראל,
 טוגו נשיא של שמו לפשר טוגו בן את

״אמו הטוגאי: השיב גרוניצקי. המודח,
 זה דבר, ״אין שי: אמר פולניה.״ היתה
אצלנו גם — טובות הכי במדינות קורה

וידיד רודן שחקנית
אמריקאית ידידות

 • פולניות.״ אמהות המדינה לראשי יש
 את עשה הכושי של ההצלחה לאחר אגב:
מחב אצל מחזה עוד הקאמרי הזמין שלו,

 • לפיד. (״טומי״) יוסף העתונאי רו,
 אליעזר השופט של במשפטו הסנינוריה

מנדל עורך־הדין של בניצוחו מלחי,
 של בים האחרון בזמן טובעת שרף,
 לה למסור הרוצים רבים, מאזרחים פניות

 היא, אולם למשפט. בקשר אינפורמציה
 יעשו האלה שהמתנדבים מעדיפה מה, משום

 באמצעות ולא אישית, פגישה על־ידי זאת
 הקשור אחר סיפור • הדואר. או הטלפון
 סופר, יונה התביעה לעדת נוגע במשפט
 בימי השוכנים המפד״ל״ בח״כי ועניינו
מתגו שם המלכים, במלון הכנסת ישיבות

 שמועות מהלכות בירושלים היא. גם ררת
 פנה שחור כנימץ המפד״ל ח״כ כי
ב כן־זאב, משה המשפטי, היועץ אל

 המדוברת האשד. את לשכן ידאגו כי בקשה
 שסקרנים כדי אחר, במלון במדינה ביותר

 רייכר, גדעון • מנוחתם. את יפריעו לא
 משפט את המכסה אחרונות ידיעות כתב

 מתמונותיו אחת את השבוע איבד מלחי,
 בירושלים עטרה בקפה ביותר היקרות

או לו החזיר הישר המוצא תמונה). (ראה
 האחרון, בקיץ צולמה כי התברר ואז תה,

ה את בה רואים האוניברסיטה. בקרית
 בשיא עצמו, רייכר עם רודן זיוה שחקנית
מז עליזה הסרט בארץ כשצולם ידידותם,

השו זיוה, לאחרונה סיפרה מזה חוץ רחי■
 זה ״גדעון כי בארצות־הברית, עתה הה

באמת אני שאותו מישראל היחידי הבחור

פרוסק דוגמנית
אוסטרי יופי

 האלוף של מינויו לאחר • אוהבת.״
 והרדיו הטלביזיה בין למתאם פלד אלעד

 כי קול־ישראל עובדי מתבדחים בישראל,
 המפורסם הרס״ר מינוי יהיה הבא השלב

 השבוע • שירות־השידור. למנהל חזי
סימ בתל־אביב אמריקה ציוני בבית נערך

 כחול צטניק ק. של ספרו על פוזיון
 דרך עובר השואה, בתיאור הנפתח מאפר,
 על בסופו ומתריע לעצמאות הישוב מאבק

 המיעוט אל במדינה היהודי הרוב יחס
 אנשי־רוח בסימפוזיון השתתפו בה. הערבי

 עטאל״ העתונאי וערבים. עברים וסופרים
 אמר: הארץ, של הגלילי כתבו מנצור, לה

 קירבה חש אני מדוע מבין אני ״עתה
 אפילו — חדש עולה כל אל גדולה יותר

 השונאים מפלגה או לאירגון שייך הוא אם
 500 צבר.״ כל אל מאשר — ערבי כל

 אותה כל הבחינו לא הסימפוזיון מאזיני
ה בצד מוצנע שישב ממושקף בגבר עת

 • עצמו, הספר מחבר זה היה — אולם
 גאות עתה יש מקוריים בספרים בכלל,

 אבנ־ אריה העתונאי למשל: בלתי־רגילה.
 לחגורה, מתחת בשם ספר הוציא רי

 בין לעשות מה לי היה שלא ״משום
 בבוקר.״ לשש חצות אחר שתיים השעות
מסי וכמה לכמה כבר גרמה הספר הוצאת

 חברותיו־לשעבר לכבוד נערכה אחת בות:
ו לחברותיו־לעתיד השניה המחבר, של

 רייס־ מאנדי של במועדון השלישית,
נכ אודותיהם לגיבורים דייווים־שאולי

 יש מסיבות הרבה שיש וכמו בספר. תב
 אשתו- יודע: שלא למי • מכירה. הרבה גם

 חנה היא העתונאי־הסופר של לשעבר
 השטרות גבי על מופיעה שתמונתה שפר,

 בו התקנא • הישראלית. הלירה חצי של
ש ינוקא, משה קצין־הצנחנים־לשעבר,

 מפרי ספר אלה בימים הוציא הוא גם
 הוא וגם — המיטלה ועד .מקיביה — עטו
 היתה ספרו. לכבוד מאנדי אצל מסיבה ערך

 הצנחנים. — לנשק חבריו לכבוד מסיבה זו
 — מסיבה עוד ינוקא מתכנן הבא לשבוע
ל רמטכ״לים אי־אילו בהשתתפות הפעם

 עתה זה שנערך האופנה שבוע • שעבר.
 אולם האופנאים, בין רבים ויכוחים עורר

 על ויכוח: נערך ולא כמעט אחד דבר על
 ה־ הצופים לעיני שהפגינה ההדגמה רמת

 פרוסק מריה דוגמנית־ילידת־אוסטריה
 התצוגה בערב ערכה מריה תמונה). (ראה

 יפו, של בסימטותיה צילום לצרכי חזרות
ש השכונה, נשות להתקהלות שם גרמה

 בלאש!״ סינימה בלאש, ״סינמה קראו:
★ ★ ★

קי ע פסו שבו ה
אנח רוזן: שלמה מפ״ם ח״כ •

 פעולות נגד לא אבל אקטיביזם, נגד נו
תגמול.״

רכיקוביץ: דדיה המשודרת •
 אינו ,להסתדר׳ המקורי הישראלי ״המושג

 ואני אתה פירושו: — ,הסתדרות׳ עם זהה
ביננו.״ משהו נגמור כבר
עסקן נוף, עקיבא עורד־הדין •
ב נוקטים החרות ״בתנועת החופשי: הגוש

באדרבריות.״ שיטות
• ה ביומון במאמר כן־יוסף, א. ,

 כל כשחושבים אלה, ״בימים הצופה: המפד״ל
 איך לב שמים לא מהארץ, לרדת איך הזמן

 ש־ כמעט שלשיום — מהמדרכה שיורדים
נדרסתי.״

153823 הזה העולם


