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גול של לחייה חשש דדו :אחת פשוטה בה
דה.

 ואחרי המילחמה אחרי אותה ״כשראיתי
 באוזני פעם היתוודה אגרנט,״ ועדת דו״ח

 תאריך לא שהיא בטוח ״הייתי ידידים׳
 שלה. הסוף מתקרב שהנה חשבתי ימים.

 משהו מצפוני על לשאת יכול הייתי לא
 שלה...״ הקץ בזירוז להתפרש היה שעלול

ה חוסנה את העריך לא שדדו מסתבר
 באשר כראוי. גולדה של והגופני נפשי
 את שיגלה אפשרות על ימים באותם דיבר

 היה כתיבת־ספר, של בצורה שלו, האמת
 אפשרות שדחה המישפט תמיד לכך מתלווה

 כבר שגולדה ״אחרי הימים: לאחרית זאת
תהיה...״ לא

 ב־ שינוי חל האחרונים שבחודשים אלא
ל רצה לא הוא דדו. של הערכת־המצב

לכש והנוח המכובד הג׳וב, עם השלים
 צי״ס. של המנהלים מועצת יו״ר של עצמו,

 ״אני הפוליטי. בתחום היו שלו האמביציות
ב ההחלטות מקבלי לשורת לחזור רוצה

 ג־ השגריר תפקיד מתוודה. היה מדינה,״
 כקרש־קפי־ לו נראה לו, שהוצע וושינגטון

 הוא אבל הפוליטית. הבמה אל לחזרה צה
ה את לקבל להסכים ניתן שלא העריך
שמו. שיטוהר לפגי תפקיד

הכרזת
מה מילח

 ב־ עצמה על שחזרה אחת, צינה ף*
 יותר בדדו פגעה האחרונות, שנתיים ^

 בנקודה היתגלה והחסון הקשוח הגבר מכל.
 היו אנושיותו. בבל לדמעות עד רגיש זו

שכו הורים של הנזעמות תגובותיהם אלה
ש שונות, בהזדמנויות כלפיו שהוטחו לים

מכל. יותר לו הכאיבו
ש באזכרה מיססר, שבועות לפני רק

 אלוף־מישנה של למותו השנה ביום נערכה
 דברים שכולים הורים בו הטיחו יאירי, עוזי

 עליו. להתנפל מהם מנעו וידידים חריפים
 שכול אב אותו תקף מכן, אחר אחדים ימים

 חריפים. בביטויים שלוס, כל־בו ליד ברחוב,
 לעם האמת את לספר חייב שהוא חש דדו

 מעין סצינות הישנות למנוע כדי רק ולוא
אלה.
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של צבע רישומי תערוכת

קינן עמוס
באופק תכלכלים הרים

 26.4.76כ־ תינעל התערוכה
18.00—21.00 ,11.00—13.00 :הביקור שעות

 חמים בתים מחפשים אוו
 חחמודים חתלתוליגו עבור

חיים בעלי בער אגודת

 ייי ,80 סלטה רחוב
817811 מל.

 הטיולים עונת
1 הגיעה והחופשים

 במחירים מצלמות של גדול מבחר *
עממיים.

 הפלשים יצרני מגדול פלשים *
״.501?־זי7\1״> ביפו

 ״8£41׳.1״^[{)• כיס מחשבי *
תפקיד! לכל

בן־רגע! זיהוי צילומי

1 1 ר1ו3 ב ד ב -
ח ר ה, פ ק ב1חי ו ל ח 3ו ה

 איש לאחרונה. רק נוצרה לכך ההזדמנות
 אירח ודדי לארץ שהגיע — ספרדי עסקים

 של הדירקטוריון כיו״ר בתפקידו אותו
 לסרב אפשר שאי הצעה לו הציע — צ״יס
 העולם, בכל ספרו של המו״ל להיות לה:

 לו הציעו במקביל שפות. בתריסר להדפיסו
 לפירסום הזכויות את לרכוש מעריב עורכי
בעיתונם. בהמשכים ולפרסמו בארץ ספרו

 מתמיד שהיה מעריב, שעורכי ייתכן
ש מכך נפגעו דיין, משה של הביטוי כלי

 שלו המילחמה זיכרונות את מכר דיין משח
 היו הם אחרונות. ידיעות המיתחרה, לעתון

 קיצוני, אנטי־דייני ספר על להמר מוכנים
דדו. בידי כתוב

 בלב גמלה הספר את לכתוב ההחלטה
 התכונן לכן קודם שכבר אחרי סופית, דדו
 סרטי-הקלטה של רבות שעות והקליט לכך
 בזיכרונו. רעננים יישארו שהדברים כדי
 בדומה ביוגרפי, ספר לכתוב החליט הוא

 סיפור את שיספר וייצמן, עזר של לספרו
 מוקדשים יהיו האחרונים ושפרקיו חייו
 יום־הכיפורים. במילחמת באמת שקרה למה
 עם בשיתוף הספר את יכתוב שהוא סוכם

ברטוב. חנוך הסופר
 גלויה מילחמה הכרזת היד. הדבר פירוש

 דדו מאיר. גולדה על וגם דיין. משה על
פני מאבקים מעט לא לו היו זאת. ידע

 ה־ שעת נפל. הפור אבל עצמו. עם מיים
 שמו לטיהור למערכה יציאתו של שי״ן

הקרוב. הקיץ מחודשי לאחד נקבעה
 דת ניסה הצפוי המאבק לקראת מתוח
 בפעילות בו שהצטבר המתח את לפרוק
 כששהה שבועיים, לפני רק מוגזמת. גופנית
 אותו הזהירו ארוכה. לשחיה יצא באילת,

קילו כשני התרחק הוא אך כרישים מפני
 כי וסברו לחייו כשחששו מהחוף. מטר

 מאוחרת ערב בשעת מהים יצא הוא טבע,
מקור. כמעט קופא כשהוא
 מאמץ של שעות כארבע אחרי בחג,

 מעיק, בשרב טניס במישחק מתיש, גופני
 צוננים. מים בבריכת ממושכת לשחיה קפץ

 וטובלים אותו כשמלבנים מתכופף ברזל גם
 כמו הוא אפילו אדם, של לב במים. אותו

ברזל. עשוי אינו ברזל,
 מסופר. בלתי דדו של סיפורו נשאר כך
 באחד אותו שיספר מי עוד ויימצא ייתכן

 על האמת סיפור הוא סיפורו כי הימים.
 הנושאים אלה ועל יום־הכיפורים מילחמת

למחדליה. האמיתית באחריות

44

,׳עקוג סגר נשואה
מאחרי התיק את

ני זע הסילון,
המתנקשת את לנו

 כה שימהר. שררה לא רב זמן בר ך■•
״  תל־אביב מחוז מישטרת במטה גדולה ״

 ביום כמו בתל-אביב מוצקין בשרירות
 לכידת על הידיעה שעבר. בשבוע השלישי

ל שניתן השם המטורף,״ ״יורה־הטוטו
 י שידעו לפני עוד אלקונוביץ שרד. חשודה

 מיסדרו־ בכל פשטה קיומה, על החוקרים
 יצחק פקד את חיפשו רבים המטה. נות

 הפרשה, של צוות־החקירד. ראש תליו,
 כדי עופר, דויד ניצב המחוז, מפקד ואת

ידיהם. את וללחוץ לברכם
 מסיבת- לכגס עופר מיהר היום למחרת
 ה- לפני בהציגו המטה. בבניין עיתונאים

ש־ אקדח־הטוטו את הסקרניים עיתוונאים

 ראש תליו, יצחק פקד 1*113 (51
• — ״  בפרשת החקירה צוות * ׳

 עבודה השקיע אשר המטורף, יורה־הטוטו
החשודה. סביב הרשת בטוויית מאומצת

 מיב־ אשר חולון, ממישטרת • #1 י י יעקובי אברהם סמל־ראשון *1|¥111ן|1
 המזל, לו שיחק בו שלו, הפרטי צע־הבלשות

הטוטו.״ מתנקשת ״לוכד בתואר אותו זיכה

הקור בששת פגעו אשר היריות נורו ממנו
והמשוכ ״המתוחכם תיק־היד ואת בנות,
עו סיפר בקורבנותיה, ירתה שממנו לל,״
הח לבית באו בערב השלישי ״ביום פר:

וב חולון, ממישטרת וסמל בלשים שודה
 הילל עופר וחיפוש.״ מעצר צווי ידיהם

ב כלילות ימים שעשו שלו, השוטרים את
 פיתרונה לידי שהגיעו עד הפרשה חקירת

המוצלח.
 אברהם סמל-ראשון ברדיו שמע כאשר

 חולון, מישטרת איש יעקובי, (״שלומי״)
 עופר, שערך מסינת-העיתוונאים פירטי את

חו מישטרת מפקד מפקדו, אל מיהר הוא
בפניו: ומחה פרם, יהודה רב־פקד לון


