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 התקיימה שלנו החתונה מונבז, פולה עם

 ראש פקידי על־ידי שבניו־יורק בעיריה
 שעה ברבע אחרתי החתונה בגלל העיר״.
 השתוממו החברים ציון. פועלי של לישיבה

 זה כי איחרתי :להם הסברתי האיחור. על
התחתנתי...״ עכשיו

 לב לשפה, שפה בזרוע, זרוע ״יחד,
 שהיתה שלך העלומים כמיטת ללב,
 לי...״ קדושה כך כל־

 ביומנו, נישואיו של זה לקוני תיאור
 לפולה. לתחושותיו כלשהו ביחס עומד אינו
 הוא העברי/ ל,גדודי גיוסו אחרי מיד

 נרגשים. במיכתביס אותה להציף מתחיל
 :בן־גוריון לה כתב ,1918 באוגוסט 6ב־

 — יפה תעלול לי עשית !יקרה ״פולה
 במעמקי בלבי, עמוק מדי יותר נשתקעת
 אשמתי זוהי וכלום הוויתי, של המעמקים

 בלבי, רק לא אותך להחזיק רוצה כשאני
רוצה כשאני ;ובחיקי בזרועותי גם אלא

|1ך !  לפרסם מקובל :בקושטא ולא ך
1 - 1 -  בן־גוריון של בתצלום זה תצלום 1
 דויד הבמאי אך בקושטא. לימודיו בתקופת
 התצלום של הנגאטיב את מצא גרינברג

 ראשית מימי הצלם של בארכיון־התצלומים
ביפו. סוסקין, אליהו הוא הלא הישוב,

 עצמך, בך אלא ,בתמונתו רק לא להסתכל
 ולנשק ללבי אותך וללחוץ אותך לחבק
 כל- והחנוקה העצורה באהבה לנשק אותך,

זמן...״. הרבה כך
 בך כאשר יותר, מאוחר שנה כימעט

 העברי הגדוד חיילי עם כבר נמצא גוריון
ב 15ב־ מיפו לפולה, כותב הוא בארץ,
ה הרגעים את ״הזוכרת : 1919 אפריל

 תוך אצלך, בא כשהייתי בבוקר, ספורים
 מצאתי פעמים וכמה לי, שחיכתה העבודה

 נטולי- לילות־עבודה אחרי ישנה אותך
 ובחיבוק בנשיקת־פי אותך ועוררתי שינה

 ש־ התחננו ועינייך החשופות, זרועותיך
 צעק מעינייך ויותר קצת. עוד אישאר

 את ספרנו ושנינו הישאר, הישאר, :ליבי
 וכמה מהר. כה שחלפו הספורים, הרגעים
 כמה יקרה, פוליה לנו. אצלו ואושר שימחה

 שניה בעד כזה, רגע בעד עכשיו נותן הייתי
 כנער שוב, אחד! חטוף מבט בעד אחת,
מאו כאילו אני מרגיש שוטה, כנער קטן,

 מחפש ואני הראשונה, בפעם בך אני הב
 ללחוץ רוצה ואני זרועותייך שיפתותייך,

 לוהטות, בידיים אותך לחבק אלי, אותך
 לדבוק אליך, לרכון מיטתך, על-יד לעמוד

 הכל ולשכוח לזרועותייך ולהתמכר בך
 מאהבתך מאושר ולהיות אז כמו מלבדך.

 לשפה, שפה בזרוע, זרוע יחד, — הקרובה,
 שהיתה שלך במיטת־העלומים ללב, לב

לי...״ קדושה כל-כך
הר מזכיר לפולה, במיכתביו בן־גוריון,

 כל את מצאנו ולא צילומים, מאד בה
 חלק על מצאתי כתב. עליהם התצלומים

ל סטודיו של כתובת שהיו, מהתצלומים
 אליהם, לפנות החלטתי בניו־יורק. צילום

תשובה משם הגיעה הפליאה, ולמרבית

ניש לא מעודם בן־גוריון ופודה דויד *
דתיים. נישואים או
־ 40 •

 תצלומים של תשלילים עימם ששמורים
 הוא התצלומים, אחד בארץ. שאינם שונים,

 גאולה הבת עם בן־גוריון פולה של תצלומה
 אחת את פתחתי כאשר תצלום). (ראה

 בשדה- בצריף התצלומים של הווטרינות
 מקרוב, אותו ולצלם תצלום להוציא בוקר,

 אליו, דבוקים תצלומים של קבוצה מצאתי
 תצלומים קבוצת קיומם. על ידע לא שאיש
 בן־גוריון בבית היתד, שנמצאה, נוספת

הספות. אחת של חיבור בתוך בתל־אביב,

 הנה אכיא שאני פכורה את ״האם
?״ תסכול למען ילדתי את

 ללמוד ניתן בן־גוריון, של מיכתביו מתוך
ניסו וגאוותו. האב, דאגות על מעט לא

 ו־ התמונות, קיבלתי ״אתמול כמו: חים
 ושימחה אושר של חדש מעיין כאילו
 ילד של יותר יפה תמונה לפני. נפתח

 מיפו, במיכתב, מימי...״ עדיין ראיתי לא
 וליל ״יום כתב: ,1919 בפברואר 14ה־

 התינוקת, ועל עלייך במחשבה שקוע אני
שי מנהל אני הארוכים, ובלילות־הנדודים

 התינוקת, ועם איתך בליבי ארוכות חות
 ודמותה צלמה לעצמי לתאר מנסה ואני
 בת- לראות מנסה אני שלנו! הילדה של

וב בכיה, קול לשמוע הילדותית, צחוקה
 — ואתן בודד. שאני מרגיש אני מרירות
 את ראיתי טרם ועוד רחוקות, רחוקות,

ילדתי...״
 בעקבות לבוא חששה שפולה מסתבר

 מארצות־ גאולה בתם עם. בן־גוריון דויד
 אותה מרגיע הוא ואילו לארץ, הברית
שלא חוששת ״את :המיכתבים באחד
 האם יקרה, פוליה וביצים, חלב פה תשיגי

 ילדתי את הנה אביא שאני סבורה את
 וחלב ביצים לד אספק אני י תסבול למען

 התינוקת לרחיצת גם אלא לשתיה, רק לא
 מקשיבה את מדוע בכך. תרצי רק אם שלנו,

 על בנידיורק שמספרים המעשיות לכל
?...״ ארץ־ישראל

הזיכרון...״ לשפר המסוגלת ״גלולה
 בשדה־בוקר בן־גוריון, למורשת במכון
מזכי צוות מיסמכים. מיליון רבע מצויים

 מתייק, ממיין, ומתמחים, פקידים רות,
 המתעדת נייר, פיסת כל ומשכפל מצלם

 בעייה, לי היתד, בן־גוריון. -של חייו את
 מיס־ מיליון רבע באותם מטפל אני כיצד
 נועז, מעשה לעשות החלטתי כבמאי. מכים,

 ה־ המיסמכים לחדר מצלמה עם נכנסתי
 ה־ באורח מיסמך ובחרתי בלתי־חסויים,

 למצוא יכולתי שלא מיסמך ביותר. מיקרי
 בן־גוריון ששלח מיכתב זהו ממנו. טוב
 בין כותב הוא בו שיבא, לד״ר 1968ב־

 הנפוצה גלולה נתפרסמה ״בעיתונים :השאר
 שניסויים ריבאמינול, בשם באירופה עכשיו

 סטודנטים ועל זקנים על עכשיו עד שנעשו
 הזיכרון. את משפרת הגלולה כי הוכיחו
 לברר אתה היכול הזה? הדבר לך הידוע

 מ־שפרת היא באמת ואם כזו גלולה יש אם
 מדגיש אני האחרונות בשנים הזיכרון.
ו שמות, בזכרון ביחוד זכרוני, החלשת

 לשפר המסוגלת גלולה ברצון מקבל הייתי
הזיכרון...״

 שטיפל הרופא גולדמן, לדוקטור הלכתי
 שאלתי האחרונות. בשנותיו בבן־גוריון

 את שנטלו שמועה היתה הגלולה. על
 אדאנאו־ כצ׳רצ׳יל, אישים הזאת, הגלולה

 שאובדן הסביר, הרופא אבל ואחרים. אר
 ואין במוח, תאים אובדן הוא הזיכרון
 ד״ר סיפר השאר בין זה. נגד דבר לעשות
 בבן- לטפל היה אפשר ״אי :בסרט גולדמן
 כל עושים. מה לו להסביר מבלי גוריון
 טיבה את חוקר היה מקבל, שהיה גלולה

ה אותו עניין במייוחד מכילה. היא ומה
 בבית, אצלו מבקר כשהייתי ופעולתו. מוח
 לה אמרה פעם שלי. הבת עם משחק היה

 אתמול?׳ עשית ,מה חיבור לכתוב המורה
 בךגוריוו׳ עם ,שיחקתי כתבה שלי והבת

 לשקר. יפה שלא לה, אמרה המורה ואז
 על ציווה מייד זה את שמע כשבן־גוריון

ה את ,תראי צלם. להביא ראשו שומר
ל מאמינים שלא זה איך למורה. צילום
?/..״ ילדים

 וסבל הזדקנותו, בתהליך הכיר בן־גוריון
ב עוד לזכור יכול שאינו מהעובדה מאד

 של בסיפורו ודי אנשים. של שמות קלות׳
 בן־גוריון הפסיק בו האופן על כוהן, יהושע

 :בשדה־בוקר המפורסמות צעדותיו את
 דרך היה המסלול יוצא. היה הוא ״מכאן
 ולאחר- מסויים. מקום עד בכביש, המשק,

 אמר — כשיצאנו אחד יום חוזר. היה מכן
 המנוע הבנתי. נחזור. בוא ״יהושע לי:
צעד...״ לא יותר מלפעול. חדל

 המצוי אדם על סרט הוא שעשיתי הסרט
 10 אותם על סרט לאגדה. דימדומים בין

 אדם של אחוז 90 על ולא פרטי, אדם אחוז
 את גדולה אהבה האוהב אדם על פוליטי.
 על סרט חקרנית. נפש בעל אדם אשתו,

האחר. בן־גוריון דויד

)39 מענזוד (הנזשך
אידיאו אך אידיאולוגיים, מטעמים מקום
 עם קצר בירור לחוד. ועסקים לחוד לוגיה

 מאוד משתלם כי מעלה במקום חברים כמה
 ארץ־ישראל חשבון על אידיאליסט להיות

השלמה.
מחזי קרני־שומרון מתנחלי כל ■כימעט

 בפתח- בבני־ברק, בתל־אביב, בדירות קים
 מהם, איש בארץ. אחרים ובמקומות תיקווה

 ביתו. את מכר לא מהכלל, יוצא ללא
 בדולא־ חלקם הבית, את משכירים כולם
 מגוריהם תמורת משלמים בעודם רים,

לחודש. לירות 500 בקרני־שומרון
הסו מנהל הוא שבעלה הגננת, שושי

 אם כשנשאלה בתדהמה הגיבה פרמרקט,
 מה יודעת ״אני :שבעיר ביתה את מכרה
 שכר־ כי וסיפרה אמרה, מחר?״ יהיה

הדי עבור מקבלים ובעלה שהיא הדירה,
 מישפחה לפרנס כדי דיו בבני־ברק, רה

 בני־הזוג אך קרני־שומרון. כמו במקום
 משכורות, שתי ומקבלים שניהם, עובדים

 עומדים הם בקרוב שכר־הדירה. על נוסף
 ההתנחלות חברי שאר עם ביחד לעבור

 ישראלי טרקטוריסט קבע. של למיבנים
 מכשירים כבר מקלקיליה ערביים ופועלים

ירכ מיבני־הקבע את הקרקע. את עבורם
 גבוהה ובמשכנתא נוחים, בתשלומים שו

רחוק. ולטווח
 בקרוב להקים עומדים בקרני־שומרון

 בעלי־ רשימת מיפעלי-תעשייה, ארבעה
 זב־ לקבל כדי בתור העומדים המיפעלים

ארו בהתנחלות, מיפעלם את להקים יון
בילבד. אידיאולוגיים מטעמים ולא — כה

 הוא לקרני־שומרון תל־אביב בין המרחק
 בלתי־אפש־ כימעט כיום נסיעה. דקות 50
 במרכז למיבני־תעשייה מקומות למצוא רי

 המוצעים המיגרשים מחירי גם הארץ.
 בקרני- שחקים. מרקיעים למיבני־תעשייה

במ מיפעלי־תעשייה לבנות יינתן שומרון
וה ומאחר ובתשלומים, אפסיים, חירים
 אחר איזור־פיתוח מכל יותר קרוב מקום

הקופצים. עליו רבים הארץ, למרכז
 המישם־ רשימת והולכת גדלה בינתיים

 קרני־שומרון. להתנחלות הנרשמות חות
 באים כולם לא כי מודה ההתנחלות מזכיר
 ועדת־הקב־ אידיאולוגיים. מטעמים למקום

 המצטרפות, המישפחות את שתקבל לה
 על הדגש את תשים לא קפדני, מיון אחרי

 האוכלוסייה בקרב ואילו אידיאולוגיה,
המו מישקל על חדש, מונח לאחרונה נפוץ
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הווי
1מ׳שפט בידח־

 השבוע מישפטי מיצעד
 כשירות מוגש
;המושכת זתיכוגיסט

 בימים מלאים בתי־המישפט מיסדרונות
 סובבים רובם מאונם. תיכוניסטים אלה

ר סחור חו ם ס שי מחפ שפט ו עניין. מי  מ
 מיב־ אל דבר של בסופו מגיעים מהם חלק
 ב- נתקע חלק אבל השבוע, מישפטי חד

 לשם וחסרי־חשיבות. משעממים מישפטים
מגי אנו המישפט בדרכי לתועים עזרה
 המשפטים מיבחר של סקירה בזה שים

 המחוזי בבית־המישפט השבוע הנערכים
בתל־אביב.
 אהרון השופט בפני ג קבוצתי איגום
אולסקר.

:הנאשמים
 עבודה מנהל ),25 (בן חשש גבריאל •

 אברהם על־ידי מיוצג מתכת. במיפעל
אורן.
 גלידה. סוכן ),24 (בן פדל מאיר <•

לידסקי. צבי על־ידי מיוצג
 מתכת. פועל ),20 (בן והאב אריה #

דורון. אסתר על־ידי מיוצג
 מיוצג לשעבר, שוטר בן־ציון, צדוק י•

שכטר. עורך־דין על־ידי
פלפל. דרורה :התובעת
 את להחזיק התביעה שהגישה בבקשה
 המישפט, לסיום עד במעצר הנאשמים

 מעשה כל היה לא כי הסניגורים טענו
הק במין שהשתתפו הנערות כי אינוס.
 בעלות אולם קטינות, אומנם הן בוצתי
 רגילות הן כי ועשיר. מגוון מיני נסיון
 כלל. התנגדו ולא ואורגיות, פרוע במין

 להחזיק לא מהשופטים ביקשו לכך אי
ה לשחררם. אלא במעצר, מרשיהם את

הנאש כל את ושיחרר להם נעתר שופט

ל״י. 5000 של בערבות מים
 הרכב בפני תחירה: ככווגה רצח

ה וחבריו כהן, בנימין השופט שבראשו
טלגם. ומשה וינוגרד אליהו שופטים

מ מוסלמי צעיר סלום, עבד :הנאשם
זיו. מאיר על־ידי מיוצג יפו,

ברלינר. דבורה :התובעת
 כומה. הצעירה אחותו ברצח נאשם סלום

 ונפשי. גופני במובן מפגרת היתד, היא
 בחודש נמצאת היא כי לאחיה ומשר,תגלה

 גינקולוג. לרופא לקחה להריונה, החמישי
הפ לעשות שמאוחר הסביר כי העיד זה

 אחותו את עבד חנק התביעה לדברי לה.
 בבית־הקב־ בבור אותה וקבר ידיו במו
ש הנאשם, לדברי ביפו. המוסלמי רות

תיכ לא כלל הוא ראשון, הגנה כעד העיד
 כדי להפחידה היתה כוונתו כל לרצחה. נו

ומק מתחצפת משהחלה ואולם שתפיל.
 כי הרגיש ופיתאום אותה, ד,יכה ללת,

לנשום. הפסיקה
 הרכב בפני :תחילח ככוונה רצח

השופ וחבריו לוין, דב השופט שבראשו
בר. ונחמיה גלעדי ישראל טים

:הנאשמים
 משחטה בעל ),35 (בן גרון ישראל י•

קנת. נתן על־ידי מיוצג מרחובות.
 ),26 (בן אבדעמרה חסון צבאח 9

 של במשחטה ועובד מבאר־שבע בדואי
אהרון. משה על־ידי מיוצג גרון.
 ),23 (בן אבו־עמאר איברהים חליל !•

 אהוד על־ידי׳ מיוצג מבאר־שבע. בדואי
שליש.

 תושב )26 (בן אבדעמרה עיד עלי •
אבר על־ידי מיוצג במשחטה. ועובד עזה
ברקת. הם

ארבל. עדנה :התובעת
 בעל נאשם זה ומורכב קשה במישפט

 צבאח עם יחד כי גרון, היהודי ד,משחטה
 אל־ עבד בשם ערבי של שכירתו תיכנן

מ המוסך בעל את שירצח כדי מונעים,

כהן בנימין השופט
צעירה אחות רצח

 התביעה לדברי אזולאי. מאיר רחובות,
 ל״י. 15,000 השכיר לרוצח גרון שילם

הקור שסחט סחיטות היתה לרצח הסיבה
 ,1978 מאי חודש מאז וצבאח. גרון את בן

סכו לסחוט אזולאי נהג התביעה, טוענת
 היתר, בין בהשתמשו, מצבאח, גדולים מים

יח בקביעות לקיים נהג שצבאח בעובדה
גרון. מעבידו, אשת עם סים

 עימם, לבוא הקורבן את פיתו הבדואים
 חשיש. סוחר עם פגישה לו בהבטיחם

לר מקום בחרו מעשיהם, את תיאמו הם
 הבדואים חיכו 1978 במאי 16וב־ צח׳

הת שם הרצח. למקום והביאוהו לקורבן,
 מתקפלים. באולרים ודקרוהו עליו נפלו

 בו ירה דם, וזב פצוע לברוח, משניסה
 כך אחר מעוזי. יריות שתי השכיר הרוצח

 של למכוניתו הכניסוה הגופה, את נטלו
והציתוה. בנזין עליה שפכו הקורבן,

 גרון השתתף לא הממשי הרצח במעשה
 אולם בביתו. משם, דחוק היה הוא כלל.

ה את שכר אשר הוא התביעה לדברי
התיכנון. בפרטי עזר וכן לו, ושילם רוצח

2152 הזו! העולם


