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במדינה
בחזיל ישראלים

 המלוכלכת הכביסה
ג׳י יוסף של

 והאהוב הקבוע הבסיס פאריס היתד. פעם
ה ההרפתקן גבעון׳ (ג׳י) יוסף של ביותר

ה והאישיות הרבים הדרכונים בעל ישראלי
 על־ידי בעיתונות בזמנו שהונצח רבגונית,
גורי. חיים והמשורר גת אלישע האדריכל

 הצרפתית הקאריירה באה שנים כמה לפני
 באופן הפתאומי, קיצה אל ג׳י יוסף של

האפ השמועות אז הופצו למדי. מיסתורי
 יש־ כמפיק־סרטים עצמו המציג שהאיש, לות

באשמ שלא סובך ראלי־שווייצי־צרפתי־רוסי,
 שמועות מיסתוריות. פוליטיות במזימות תי

מ יציאתו שלאחר העובדה, על התבססו אלו
למוסק ג׳י הגיע ביותר, נחפז באופן פאריס,

בסרטים. ו״עסק״ רוסיה בנערה התאהב בה׳
ה. אודפן־־סרטים ס ב כ מ  עתה רק ב

פאריס. את ג׳י יוסף נטש מדוע התברר
 החל האחרונה, בשהותו אליה, הגיע כאשר

 כרטיסי־ביקור מפיץ כשהוא שם להסתובב
 ״מפיק התואר שמו, הופיעו בהם מעוטרים,

 מונמארטר. מאיזור טלפון ומספר סרטים״
 בבית־מלון ג׳י יוסף התגורר ימים באותם

 קופול, מקפה הרחק לא דלאמבר, שברחוב
 בפאריס. הישראלים מבין רבים מבלים שם
המפור המפיק של העיסקי הטלפון מספר אך
מס זה היה בית־המלון. של זה היה לא סם
 את לכבס ג׳י נהג שם שממול, המכבסה פר

 איש־עסקים ובתור מאחר — כותונותיו שתי
מסודרת. הופעה של ערכה ידע ממולח

 משונה ידידות עקב נתאפשר הזה הסידור
 בעל־ה־ לבין המפיק־לא־מפיק בין שנרקמה
 השפה את שאהב רוסי, ממוצא איש מכבסה,
 שלא אירע כך ג׳י. יוסף של שבפיו הרוסית

במכ לבדו הישראלי ההרפתקן נשאר פעם
מכונות־הכביסה. על משגיח כשהוא בסה,
 ימים באותם קטן. כסף של רימה ע
 — במזומנים מצער מחסור ג׳י יוסף גילה
 שבמפיקים־ למוצלח גם לקרות שיכול דבר

 דאג בבתי־הקפה, להופיע שנהג שעה בפועל.
 ישלמו שאחרים בשיטתיות, אך בחינניות ג׳י

 של אשתו החליטה אחד שיום עד עבורו.
 אותו, להוכיח הטובים היהודיים מידידיו אחד
 ״מדוע מצידו: קמצנות לסתם שחשבה מה על

כו את בלבד, אחת פעם ולו תזמין, שלא
ב פניו את עיוות ג׳י יוסף בו. סנטה לנו?״

 בכמות — ושילם חלושות, חייך חמיצות,
 ״האם קטן. כסף של הדעת על בלתי־מתקבלת

או שאלו מבקר־מטרו?״ או פושט־יד שדדת
בצחוק. הנוכחים תו

 כעבור אך מתשובה. התחמק ג׳י יוסף
 נעצר שהוא ידוע עתה נעלם. אחדים ימים

ל המשמשות המעות גניבת האשמה: אז.
במכ האוטומאטיות מכונות־הכביסה הפעלת

הס צרפת שלטונות הרוסי. ידידו של בסה
 מנוכחותו יותר מתלהבים הם שאין לו בירו

צרפת. אדמת על

משטרה
לאזרחים כוויות

 למלא המסרב ישראלי לאזרח קורה מה
שוטר? של הוראה

אם האיש. את עוצר השוטר היה היום, עד

טחן נפגע
טיוורון? מחר — כוויות היום
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