
במדינה
תעלומות

בק.ג.ב. ד,דלוח
 ג׳י יוסף איש־המיסתורין

 שי כמרכזה שוב עימד
מ&ועגחת בזתי חידה

 לישראל זוגיע גבעון ג׳י״) (״יוסקה יוסקה
 שלו ביקור בכל וכמו חג־השבועות בערב
בתע ההתעניינות את מחדש עורר בעבר
ל המדינה את המעסיקה אישיותו, לומת

 טרח עצמו הוא שנה. שלושים זה סירוגין
 טלפונית בשיחה בואו. ערב אותה ללבות

 ציפיה, לעורר הצליח עתי״ם, סוכנות עם
 כשהוא מברית־המועצות להגיע כשהבטיח

 המתימטיקאי שצ׳דנסקי, באנאטולי מלווה
 חשוד לשנה, קרוב העצור הצעיר, היהודי
 בברית־ המישטר נגד ובחתירה בבגידה

 יועמד אם לעונש־מוות וצפוי המועצות
בדין. ויורשע למישפט
מציריך. במטוס לבדו הגיע ג׳י יוסקה

 הנכות אל בקושי. הגיע יעצמו הוא גם
 גופני מצב עתה נוסף השמאלית בידו
 גרירת תוך לנוע בקושי לו המאפשר רעוע

 לא כה שעד המיסתורי, גבעון רגליו.
 מסעותיו תעלומת את לפענח איש הצליח

 בברית־המועצות ביקוריו העולם, פני על
ואי מדינות ראשי עם ופגישותיו-כביכול

 ברי מצב את מייחם אחרים, נודעים שים
 לפני מעורב היה בה לתאונת־דרכים אותו

 לטענתו, שהתנגש, בעת חודשים, מספר
 ליד אורלי לשדה־התעופה בדרך במיכלית

ב לטעון לו מפריע שלא מה פאריס.
 האחרון בביקורו עתה, זה כי אחת נשימה

 של הקאמרית התזמורת על ניצח במוסקבה,
___ בה.מוסק

 לנצח בקושי המתנועע אדם יכול איר
 מבלי ומפורסמת? ידועה כה תזמורת על

 כל לפזר ג׳י יוסקה מנסה עפעף להניד
שרביט.״ עם אחת, וביד ״בישיבה :ספקנות

 אך עמו, הגיע לא אומנם ׳שצ׳ראנסקי
 מסוגל הוא אליו. הופנתה שוב תשומת־הלב

 כל את וברצף בשטף ולספר שעות לשבת
 הק.ג.ב. ראשי עם שניהל המשא־ומתן פרטי

שצ׳ראנסקי, של לשיחרורו בקשר הסובייטי

לי יוסף
— אחת וביד בישיבה

 וציטטות תיאורים שמות, מפזר כשהוא
 למכונת- אותו להצמיד שמבלי שיחות, של

 אמיתותם. את לוודא דרך כל אין אמת
 כשלעצמם. מרתקים, הם הסיפורים ,אבל
שמני כפי דמיונו, פרי רק הם אומנם "אם

בשלו מעלליו אחרי העוקבים רבים חים
 יוסקה יכול עדיין האחרונות, השנים שים

העולם. בדאי אלוף בתואר להחזיק ג׳י
 ״הגעתי ידידותית. כצורה ״זונה״

 גבעון מספר יוני,״ חודש בתחילת למוסקבה
 דירות קבע דרך מחזיק הוא כי הטוען —

ביש בשווייץ, פאריס, ליד בכפר בלונדון,
 התיז- על לנצח ״כדי — ובמוסקבה ראל

 רודולף של פעם שהיתה זו הקאמרית, מורת
 ולדימירוביץ׳ יורי עם נפגשתי ברשאי.

ברז׳נייב, של חברו הק.ג.ב., ראש אנדרופוב,

 אחד לימודים ספסל על יחד עמו שישב
 דנייפרפטרובסק. עיר, באותה עמו ושנולד

כש תכופות. לעיתים אליו אותי מזמין הוא
 אלי שירימו מחכה איני למוסקבה בא אני

 :ואומר ביוזמתי אליהם מטלפן אני טלפון.
 ברחוב לבית אותי מזמינים אז כאך. ,אני

לוביאנקה.
 לשאול אנדרופוב נוהג כאלה ״בפגישות

 אומרים מה שכמוך, זונה ,יוסף, אותי:
ברחוב?׳ שלי הפירמה על

לו. אומר אני לך, ואראה לחלון ״תיגש
 שבקומה משרדו חלון את פותח ״הוא
 אומר ,העולם :לו אומר אני ואז השניה

 הוא סיביר.׳ כל את רואים הזה שמהחלון
 בצורה אבל ,בן־זונה׳, בקללה אז מגיב

ידידותית.
 בביקורי עמו, שלי הקודמות ״בפגישות

 בעיית את עוררתי במוסקבה, הקודמים
 מכיר לא אני שצ׳ראנסקי. של שחרורו

 אותי המכירים אנשים אבל אישית. אותו
 הסובייטית בצמרת קשרי על והיודעים

 לא שיחרורו. למען לפעול ממני ביקשו
 ידעתי שצ׳ראנסקי. בעניין רק לטפל רציתי
 חשד. בעיניהם אעורר בו רק אטפל שאם

לכן לו. יזיק זה אבל דבר, יקרה לא לי

ברז׳נייב כת עם ג׳י
שרביט עם —

 לשיח־ מועמדים של בקבוצה אותו כרכתי
 שניידרמן, לובה התיאטרון במאי כמו דור
 צייר, קצת שהוא בוגולובסקי סרגי או

 שוחרר שכבר דבר, מכל וקצת במאי קצת
לארץ. יגיע ובקרוב ממעצרו

 סגנו, גם נוכח אנדרופוב עם ״בשיחה
 נודף וודקה שריח השיכור, סדוב הגנראל

להת שאפשר עד ביממה שעות 24 ממנו
 רוסיות בברכות מתחילה עמם השיחה עלף.

 מישפט כל פותח ,יופטפויומאט׳ טיפוסיות.
 עלה כבר סדוב אותו. מסיים ו׳בן־זונה׳

 אבל אלכוהוליק, לדרגת שיכור מדרגת
ולפ איתו לדבר אפשר טוב. בחור הוא

״משהו. ממנו להוציא אפילו עמים
 שצ׳ראנסקי, של החוקר עם גם ״דיברתי
ה הצעיר מהדור אושקוב, פולקובניק

 אפשר הוותיקים עם הק.ג.ב. של מחושל
 צריך מהצעירים ולשתות. להתלוצץ לשוחח,
לג :בראש אחד דבר רק להם יש להזהר.

 ולקבל התיק את מהר שיותר כמה מור
 שצ׳ראנסקי בדרגה.'על והעלאה לשבח ציון
 חמור. מישגה עשה הוא לדבר. קשה היה

 היה הוא בציונות רק מתעניין היה אילו
 והתעניין הלך הוא אבל בארץ. מזמן כבר

 את אוהבים לא הם זכויות-האדם. בענייני
 זכויות נגד דבר שוב להם אין כך. כל זה

 אבל אצלנו, או בארצות־הברית האדם
כך.״ כל זה את אוהבים לא הם אצלהם
 ״כששאלתי בעיסקת־מרגליט. דא

 יוסקה מוסיף שצ׳ראנסקי,״ עם יהיה מה
 שהם לי אמרו ״הם בהתלהבות, ומתאר ג׳י

 אבל תנאי, ללא אותו לשחרר מוכנים
 שאין להם אמרתי במקומו. תמורה רוצים

 אלה את בישראל. סובייטים אסירים לנו
 אחרי פולנית באוניה החזרנו לנו שהיו

תמו־ כל לקבל מבלי ששת־ה״מים מילחמת
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1978 בשנת ובסיפורת בשירה והבולטים החדשים הספרים שני את
 הספר ראובני. יותם מאת סיפורים קובץ ההזיה, בעד

שדה. פנחס מאת הקדמה עם בעיר; ביותר המדובר
 המספרים של והמושכים הבולטים מהשמות אחד הוא ראובני יותם של ״שמו

אחרונות. בידיעות מירון דן פרופ׳ — הצעירים״
כז׳ראנו. מאיה מאת שירים קובץ יענה, בת

ו קרא י ש כ  ע
ו ספרות י ש כ ע

המרכזיות. בחנויות־הספרים למכירה
 ת״א, ,286360 טל. ,3 נטר קרל ׳רח עלים, לבית לפנות אפשר בהזמנות

ת״א. ,3421 ת.ד. ,עכשיו', להוצאת או
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 ממוט מזה
ט־0 לקסטר נסת  ו

ולאחוזת??

את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרו את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 את"מקבלת שעה) /!2כ־ שלנו(שאורו חיטוי לאחר

בביתך! דוקים יהיו לא לשנה• אחריות תעודת
059־3012 טל. :אילת + 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,
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ן מ י א 7|7ג1ו . 1■

212935 הזה לם1הע


