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)21 מעמוד (המשך
 יחיאל רבות. שנים למשך ,הקטנה העיר
 מי את לו היה לא — צנועה בחתונה רצה

ה ידידים־סופרים. מיספר מילבד להזמין,
צנועה. היתה חתונה
 תמיד רב. בעושר מורגלת היתד. נינה

צמו ומשרתת ת מבשיל מטפלת, בביתם היו
 לישיבה עליזים, לנשפים הסכינה היא דות•

 ולהמולה רבים לידידים בבתי-קפה, בטלה
 ימשיכו כי התעקש יחיאל סביבה. מחמיאה

ובי שלו, הדלה בדירת־המרתף להתגורר
 עם רק אנשים, ללא — ומיסתוד ■שקט קש

 והזיכרונות. דפי־הנייר
עליה כי נינה הבינה הבריאים בחושיה

די־־נור דניאלה
? הסיבות אחת

 כדי בעלה, של נישמתו כוכי בכל להתמזג
 היא איתו. לחיות בסיכוי לזכות שתוכל
 :העת כל בו להכיר סירב שהוא מה הבינה

נק אלא איננה הכפוייה כתיבתו כל כי
 ראה, אשר האחד האיש של ניקמתו — מו,

 ד׳יזז״ יכול לא אך — חווה עבר, התנסה,
להינתק.
הגו של ידו את רואה אינך באמת ״האם

ל  נליק. גליליה שואלת אותנו?״ שזימן ר
 של השני חלקו בעימות, אשרמן, נינה היא

 יחיאל הוא פרלשניק, הארי את סלמנדרה,
 את אליך מושיטה גם זו ״יד־גורל די־נור.
יל הארי, ילדיך,. :נקמתך היא הנה הנקמה.

!״-שנינו די
 אלה קיצוניים ניגודים שני של באהבתם

 היה הוא כשהתחבקו, נוראה. עוצמה תה הי
 במישרפות. השאיר אשר באהובתו ניזכר

 עיניה מול אל מתייצבת היתה כשהתנשקו,
וש מאושוויץ חילץ שאותה כתונת־הפסים,

 היה אותה, כשליטף בחדרו. תלויה היתד,
 במחנות־הריכוז, זעקות־המעונים את שומע

 עישן את מריחה היתר, בשערו וכששיחקה
הארובות.

 יחיאל. של בחייו במהירות השתלבה נינה
 דניאלה הנקמה, ילדי שגי את לו ילדה היא.

 משך ולכתוב להסתגר אותו אילצה וליאור,
 כלל. עימו שתתראה מבלי ארוכים, חודשים

 כית־ עם העולם ברחבי נוסעת החלה היא
 הדפסתם לתירגומם, דואגת שלו, בי־היד

 ב־ עסקה חוזים, על חתמה היא ומכירתם.
הסופ אחד צטגיק ק. את והפכה יחסי־ציבור

בעולם. המפורסמים רים
 דניאלה. לאוויר־העולם באה זו באווירה

יחי היה נינה של הריונה חודשי כל משך
 בפרדס אשר בביקתה ומסוגר סגור אל

 דפי־נייר קירעי עם נאבק כשהוא מבודד,
 הצפוף. בכתב־ידו ארוכות שורות ועליהם
 מפי לו, נודע לביתו אחד יום הגיע כאשר

 למחלקת־היולדות הובלה נינה כי השכנים,
במו והגיע לשם מיהר הוא בבית־החולים.

דני בתו, את לפניו תציג שנינה גדי עד.
שנספתה. אחותו שם על שנקראה אלה׳

 הנקמה, ילדת היא כי ידעה לא התינוקת
 שהוטלו המייוחדים בחובות הכירה ולא

 ומאוחר היא, משגדלו גם כך. עקב עליה
 ובעיקר השניים, הסכימו לא ליאור, יותר

בחי אותה, בינה אביה אשר — דניאלה לא
 עול עצמה על לקבל — ״ללי״ רבה. בה
 להיות :הבלתי־אפ-שרי את ביקשה היא זה.

 הורים היו שלהן האחרות, הילדות כל כמו
אחרים.
מער לעצמה דניאלה פיתחה השנים משך

 ואביה. אמה נגד עמוקות שינאות של כת
תכ כי שידעה דרך בכל בהם בעטה היא

 דלחו״ל24ת* 'עזבד נתזבגיי״ ותכאב. איב
׳2נם ׳0?'8מפי? טיפוסים עם רועעה

בת ילדה דלו מכרם־התימגים, צעיר עם בת ילדדב5£ורץ״ ׳זזזרד ׳ככושי והתאהב־
,__ הנישואין״ למיסגרת מחוץ
בדרכה בבעלה, בעטה נינה אף

:למיםל יחאימדתר״תד^פי גדולד,'ד פאוייבייי
; לחויה י לא רגיל ואד,בה רגילי׳׳ ־ במ# ק. צטג ק. עם משותפת חיים של גרת ב

ת1ה ד,עצמית 'קרבד׳די׳ םקי ד ^ *1 נות?,עפי אוב והיוצר, היצירה בפני ו
 שמחוץ הרגילים, החברתיים והחיים מרית

מלכי)־ תחרית את היאיא^גנ^לראשוגה ל

המיט־ עניין את שסיימה לאחר אמב?בתל
״ערבי'ישראלי׳ד לסיכסוד עברי׳ בח ^ אגו והקימה באופנה, אז היתד, בו עסקות 41״
 כשהיא וערבים, יהודים בין לידידות דה

מ חברתיות מסיבות ביתה על מעמיסה
 מרעיונו מאד רחוקות יהיו אשר לאומיות,

שבי ושקט מוגן בית על צטייק ק. של 4
 ולהיזכר• לכתוב יוכל
 מיש את די־נור יחיאל אהב עת אותה בל
 מסוגל• הוא רק היד, ישלה בעוצמה פחתו

 בולמוס נינה נתקפה קטנים, ילדיו כשהיו
 להשמין לה גרם אשר אכילה של פסיכי
 לא שוב אופייה. ואת צורתה את ועיוות
 היא שהכיר. והעליזה היפה נינה זו היתד,
 היום כל מפורקדת כהיפופוטם, שמנה היתד,

 חפי״ הם היחידים כשאורחיה במיטה והלילה
 מא* שהיא תוך והביסקוויטים, סות־השוקולד

 ופו מישפחתד, את הורסת אנוש, צלם בד
 אהב אז גם הקטנים. ובילדיה בבעלה געת

 יחסו את ותיאר וריחם, אהב יחיאל, אותה
הרגישים הקטעים באחד מצבה ואל אליה

ם______ ה
י עוד י חז י

 בחייו דרך ציון היד, אייכמן ישפט **
 ארוכים שבועות לאחר צטניק. ק. של

 מקו־ הצליחו במישפט להופיע סירב שבהם
 לד,פ־ ״שלא לשכנעו נינה, ובעיקר רביו,

 על עלה הוא זו.״ היסטורית הזדמנות סיד
 של בפלניטה ״הייתי ואמר: דוכן־העדים,

 מיישם׳ לאחר משנתיים...״ בערך אוישוויץ
 בלתי' נשמעו רגע1 שבאותו נוספים, טים

 עמוקות׳ מזעזעים זאת למרות אך מובנים
צטניק. ק. התמוטט

 מחר שם ושכב לבית־ד־,חולים, הובהל הוא
 זה זמן במשך יממות. שתי משך סר־הכרה
 אמר: פעם ובכל פעמים, שלוש התעורר
 חוסר־ לבריחת וחזר לנינה.״ מיברק ״שילחו
 באחד נינה שהתה עת באותה שלו. ההכרה

בחוץ־לארץ. ממסעותיה
 בלתי' אהבה היתד, לדניאלה אהבתו גם

עוצ אשר באהבה נחנקה דניאלה רגילה.
; תן  שנש־ והאחות הבת, לשתיים: כוונה מ
 זמנו כל את עצמו. שם אותו ונשאה רפה

 שנינה בעת בילדותה, בה, לטיפול הקדיש
 ויתר שלה, בדיכאון־ד,השמנה שרויה היתד,

אהב את שעות־כתיבה. על אפילו למענה
 במערכת מילאה שדניאלה החשיבות ואת תו

 :סלמנדרה בסיפרו אחד במישפט תיאר חייו
ב במוחו נסתחררו חייו עולמות ״-שלושה

 נעצרה ופיתאום זריז, קלפן בידי קלפים
 הזדעזע הוא הכל. נתבהר הסחרחורת.

 עתה חשפה שיד־הגורל החיזיון מבהירות
לנו.״ אין יותר היחידה. ילדתנו זוהי לעיניו.

 באש־אהבתו אוכלה דניאלה רק לא אך
 גם יוקדת. לשינאה אותה והפכה אביה של

וני נפרדו, השניים מעמד• החזיקה לא נינה
להי המשיכה אם־כי בחיפה, לגור עברה נה

 בעל היו נפגשו, וכאשר — יחיאל עם פגש
 :לידידיה נינה אז סיפרה דבר. לכל ואשד,

 ביחד, זמן הרבה לחיות יכולים לא ״אנחנו
 החלטנו שלנו הנישואין את להציל וכדי

 כמו ולהיות יותר, רחוקות לעיתים להיפגש
אז.״ של ודי־נור נינה

גב לזו זה השניים אהבת כי נראה אולם
וב בעצמם לא האשם את חיפשו הם רה.

 להחליף והחליטו — במיסגרת אלא תוכם,
וחי תל־אביב של מקומן את המיסגרת. את
 בומביי נסיון, לתקופת לפחות יתפסו, פה

 שעליה -האמונה מקום את וסן-פרנסיסקו.
ה ניצלו, ובזכותה סבלו בגינה התחנכו,

באח החליפו אהבתם, את שקשרה אמונה
 הגורו־מאהרישי של יותר, אופנתית רת,

נינה. של ותורת-ו־,צמחים
 שניים מישראל, היורדים הרלים במאזן

 אך מורידים. ואינם מעלים אינם־ נוספים
 הרבה היא מהארץ צטניק ק. של ירידתו

 אלא נותר לא מהות. היא — מסמל יותר
 בהצהרתו: צודק ליאור, הבן, כי לקוות

 יחזרו הם — מהארץ ירדו לא ואבא אמא
אליה.

רט1ספ
כדורגל

צד שד ה ל ה ד ש מר ה
ב גובל תל־אביב בריפועל שקרה ״מה

 ביותר המכוער הדבר זהו ! שערורייה
 דוזנ־ ,רחביה התרגש אי־פעם,״ שנעשה

 תל־אביב, הפועל של מאמן־הכדורגל בוים,
 בלוח־ לאיצטדיון שעבר בשבוע כשהגיע

 כר־הדשא על לראות ונדהם ביפו פילר
מאמן שמילוביץ, אדמונד אחר: מאמן

 שמי- כי לו נאמר לשעבר. ניבחרת־ישדאל
 המצב עקב לקבוצה, כיועץ מונה לוביץ

 הפועל נקלעה שאליו והמסוכן המדאיג
 האחרונה השבת לפני עד אשר תל־אביב,

הליגה. טבלת את סגרה
 כוכב שהיה מי רוזנבוים, רחביה סיפר

ו 50ד,־ בשנות בכדורגל ניבחרת־ישראל
 מינויו ״על המוקדמות: 60,־ד בשנות

 בעיתונים. קראתי כיועץ שמילוביץ של
 קנר, יעקב ההנהלה, יו״ר עם התקשרתי
 שכך לי ענה קנר הדבר. לפשר ושאלתיו
 לא זה לדעתי, ההנהלה. בי-שיבת החליטו
 אין תל־אביב. בהפועל המאמן אני ייתכן.

מאמנים.״ לשני מקום בקבוצה
 אודי בידי געשה שמילוביץ של מינויו
 —תל-אביב פועלי מועצת מזכיר אלפרט,

ש לספר יודעים הקבוצה כדורגלני יפו.
 עיתונאים על־ידי שוכנע אלפרט אורי

 בצמוד רב־סמכויות מקצועי יועץ למנות
 לחלץ בתיקווד, רוזנבוים, רחביה למאמן

מהידרדרות. הקבוצה את
 הם הקבוצה, כדורגלני ל כך על כשנודע

 בהשבתת ואיימו גלוי, מרד על הכריזו
 יעקב ההנהלה, כשיו״ר רק האימונים.

 נעתרו הם האימון, קודם איתם שוחח קנר,
 הם כאשד להתאמן, להמשיך לבקשתו
המאמנים• שני על־ידי מודרכים

התלה אחר־הצהריים, השישי ביום אבל
רחביה המאמן כאשר זד, היה הרוחות. טו

דוזנכוים מאמן
להצלחה? אבות כנזה

 על יושב שמילוביץ את מצא דוזנבוים,
 את להעביר דמך בביגדי־אימון, ספסל,

 רוזג- לשחקנים. שזומן הטאקטי האימון
זול וכשדמעות השחקנים, את כינס בוים
 על שיושב יזה ״אם אמר: לחייו על גות

 יהיה זה באימון, להתערב יינסה הספסל
 את נטש שמילוביץ, אדמונד היועץ, הסוף.״
לחדרי-ההלבשה. ועלה האימון
 בשבת ניצחונות* אין - כסף אין

 הלאומית, בליגה השישי במחזור האחרונה,
 הקבוצה תל־אביב. להפועל נס-חנוכד, אירע
 על גברה העונה, ראשון בניצחון זכתה

 המאמן .0:2 בתוצאה פתח־תיקווה הפועל
 וזכה כפיים, על נישא רוזנבזים רחביה

 הקבוצה. ואוהדי שחקני מצד לנשיקות
 ל־ לצאת אומץ בשחקנים נפח הניצחון

מיתקפת־נגד.
 ומנהלים בבית־בונר שיושבים ״אלד,

ב מושג להם אין ,מחלקת־ד,כדורגל את
 הקבוצה, משחקני אחד רטן — כדורגל״
 פתאום ״מד, בעילום־שם. להישאר שביקש
 בדברים אפו את יתחוב אלפרט שאורי
 בתמיהה שאל בהם?״ מתמצא לא שהוא
אחר• שחקן
נוס צדדים יש בגלוי, שפרץ למרד, אך
ו הקבוצה קפטן פייגנבוים, יהושע פים.
 בסילוק תומכים הקבוצה, בלם פרימו, דויד

 יצחק — הקבוצה של הנוכחי המנהל
מכו אחד בין שפרץ דין־דוברים איסקוב.

 בהשלכת הסתיים למנהל, הקבוצה כבי
 פרימו המנהל. של לעברו בקבוק־משקה

למ מבקשים השחקנים, דוברי ופייגנבוים,
כמנהל־קבוצה. ניסונוב ניסן את נות

הרחו באחד באזאר בעל ניסונוב, ניסן
 בעיני נראה בתל-אביב, המרכזיים בות

 ביום לקבוצה. האידיאלי כמנהל השחקנים
 ני- — השלושה נפגשו השבוע הראשון

ה מאמן עם — ופייגנבוים פרימו סונוב,
 תמיכה הביעו הם רוזנבוים. רחביה קבוצה,

במאמנם. מלאה
 הקבוצה, הנהלת בישיבת ערב, באותו

 ״איני :גבוהים בטונים רחביה דיבר כבר
 בעבודת מעורה די אני ליועצים. זקוק

 קראו בשמילוביץ, ברצונכם אם האימון.
 השחקנים, של הגיבוי למרות לדגל• לו

 הגיש הוא הקבוצה.״ את לעזוב מוכן אני
 אני ״אד :אולטימאטום לחברי־ההנהלה

לבדו.״ שמילוביץ או — לבדי
 בדעתו כי הודיע מצידו, שמילוביץ,

 רצתי ״לא הייעוץ: מישרת על לוותר
 גם.לא אני יועץ־בובה. לא אני למישרה.

לוויכוחים.״ נושא יהיה הטוב ששמי רוצה
 תל־אביב הפועל הנהלת תיכנע אם גם

 לא מאמנה, לה שהגיש לאולטימאטום
 של דרישתם מילבד הסיפור. בכד ייגמר

 הם מנהל־ד,קבוצה, את לסלק השחקנים
 פרמיות מוגדלים, ת-שלומים כעת מבקשים

בדמי־ד,אימונים. והעלאה ניצחונות עבור
 מצבה על מתלוננים בבית־ברנר אבל
 אורי משנשאל הקבוצה. של הרעוע הכספי

 —תל-אביב פועלי מועצת מזכיר אלפרט,
 תל־אביב בהפועל מקימים אין מדוע יפו,

 אנשי־המיק- טהרת על מיקצועית מחלקה
משכו יקבלו אנשים ״שעוד :השיב צוע,
 תל־אביב להפועל ואם ! ? מאיפה ? רות
יהיה?!״ קבוצה לאיזו אז כסף, כבר אין

שית בעיטה ש חופ ט31ב

 ציין מהמיגרש,״ השחקן את ״הוצאתי
אלי משה שופט־הכדורגל השיפוט בדו״ח

 אותי קילל סעיד עודה שהשחקן ״מפני מלך,
 לא אתה המישחק, את ,כשתגמור לי: ואמר
חי׳!״ מפד, תצא

 ב- ששפט אלימלך, השופט אם ספק
 בני־ להפועד קוית־חיים הפועל בין מישחק
ה של לאיומיו ברצינות התייחס כבביר,

 אחר- הסתבר כך אבל, סעיד. עודה שחקן
המישחק. בתום ניסוי היה לאיומים כך,

 שחקני שני בשופט, שפרעו הפרעות את
איש גיסה ואוהדיהם, ג׳ מליגה הקבוצה

 בדד״ח הכתב, על להעלות עצמו ר,משרוקית
 את הזהרתי המישחק, ״במהלך שיפוטו:

 וכתוצאה כבביר, מקבוצת עאמד עודה
 את ,אזיין ואמר: אותי קילל הוא מכך

 לעזוב לו הוריתי רגע באותו שלו.׳ האמא
 לי הכנים הוא לכך כתגובה המיגרש. את

 מיספר וזה בפרצוף. ואגרוף באשכי, בעיטה
לי. והרביצו פרצו כבביר של אוהדים
 היסטרית, בריצה אלי רץ האוהדים ״אחד

 בזו בתופעה חזי, על רגליו בשתי וקפץ
 רגע, באותו בסירטי-קאראטה. רק ניתקלתי

 קידיית-חיים. לטובת 1:4 התוצאה היתד,
 תלונה היגשתי הללו מהפגיעות כתוצאה

 תעודה וקיבלתי השחקנים, נגד למישטרד,
 משך בבית לנוח עלי מצווה אשר רפואית
ימים.״ שלושה

 הכדורגלנים שנים. לחמש הרחקה
מה מעיד, ועודד, עאמר עודה הנאשמים

 הופיעו בחיפה, כבביר הערבית שכונה
 המישמע- בביודהדין האחרון, השבוע בסוף

לכדורגל. ההתאחדוות של תי
אלי השופט הצביע !״אותו מזהה ״אני

 מכה לי נתן ״הוא עאמר, עודה על מלך
 עאמר, התגונן פתאום?!״ ״מה באשכים.״

 בביצים.״ אותו תפסתי שדק זוכר ״אני
 כנגד טען סעיד, עודה ה-שני, הנאשם

 מהקהל ״מישהו :כלפיו שהוטחו ההאשמות
 שאני חשב והשופט השופט, את קילל
אותו.״ מקלל
 להעיד. שהוזמן כבביר, הפועל עסקן אבל

 פגע סעיד שעודה נכון ״זה הצהיר:
 כמי ראשו הרכין סעיד עודה בשופט.״

עולמו. עליו שחרב
 אלחדיף, חיים עורד־הדין קבע בהחלטתו

ההתאח של המישמעתי בית־הדין שופט
 פגע, עאמר, עודה ״השחקן :לכדורגל דות

 המישחק. בשופט ובברוטאליות, במתכוון
ו שופט בהעלבת שהחלה זו, פגיעה על

 להרחיק מחליט אני חמורה, לפגיעה עברה
 בהיותי שנים, חמש למשך הנאשם את

 ממנו נוטלת זה שחקן שהתנהגות משוכנע
ספורטאי. בתואר לשאת הזכות את

 אינו שלו המיקרה סעיד, עודה ״לגבי
 יורחק והוא הקודם, הסיקרד, לדרגת מגיע

שנתיים.״ למשך כך על
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