
ושת■ שד סיבורה
בסורים היה זה השעה, ואת היום את זוכר אוי

לחיי. נכנסה ושתי בלילה. 11 בשער, ,1964
 של במצב שהיתר, צעירה, אל אותי הזעיקו ידידים

 ימים, כמה תוך להתחתן עמדה שעימו ארוסה, יאוש.
איש־ היה הוא אנגליה. יורשת בחברת לבריטניה ברח

להרגיע1 שאוכל כנראה, קיוו, והחברים ידוע, בוהמה
הזועמת. הצעירה את

 על הצעירה הצביעה בסוף יכולתי. כמיטב עשיתי
 אותה לי נתן ״הוא חודשיים. כבת סיאמית, חתלתולה
 עשה !אותה לראות רוצה לא ״אני התפרצה. במתנה,״

!״ממני אותה וקח טובה לי
 יותר חיות. אוהב אני עימי. החתלתולה את לקחתי

 כלבים, סוסים, — החיות לכל לחיות. משוגע אני :מזה
ובמיוחד הכל. עכברים, פילים, ג׳וקים, תוכים, פרות,

לחתולים.
 אך וכלבים, חתולים לי היו חיי של שונות מתקופות

 חיות. על ויתרתי ׳הזה העולם כעורך עבודתי בשנות
 אוכל שלא חששתי מדי. ומתוחים עמוסים היו החיים
ודאגה. תשומת־לב הדורש חי, ביצור כראוי לטפל

 עזרה אולי דעתי. את שינתה זו חתלתולה אך
 החיה את תחבתי לדירתי כשעליתי אווירת־פורים. גם

לחולצתי. מתחת אל הקשנה
״מיאו״. היצור השמיע הביתה, נכנסתי אך

בתדהמה. רחל, אשתי, שאלה היה?״ זה ״מה
מיאו!״ ״מיאו, אמרתי, הייתי,״ אני ״זה

בשנית. קולה את החתלתולה השמיעה רגע כעבור
רחל. קראה חתול!" פה ״יש

השם. בעיית התעוררה אותה. שלפתי
 בליל־ למישפחה המצטרפת לחתולה לקרוא איך
 הגברת את חיבבתי לא מעולם אסתר. לא לא, פורים?

 לקודמתה. הערצה מלאה הייתי תמיד אך מישפחתה. ואת
פני על אסתר את מעדיף היה מאוד טיפש מלך רק

לדירה. ושלנו החדשה לשותפה זה שם הענקנו ושתי.
 בעל* מיהו ברור היה לא מעולם כי — שותפה

 היה לא עצמה ושתי בעיני דייר־ד,מישנה. ומי הדירה
היה תפקידנו הבוס. היתה היא זה. בעניין ספק כל

 טעים שהיה (מזון מגוון אוכל לה לספק אותה, לשרת
 כשהיתה אותה ללטף ג׳), ביום בבוז נפסל א/ ביום

את כשאיבדה מייד בכך להפסיק אך בכך, מעוניינת
העניין.

 פזורים הם רבים. ולדות ושתי העמידה הישנים במשך
 שתי מילבדה, בדירה, היו פעם הארץ. ברחבי עתה

 ושיבעה נכד, עוד נכד, גם שהיה נוסף בן בנה, בנותיה,
 נפשות. 13 בסך־הכל — הנקבות ׳שלוש בל של גורים

שלנו. מרחב־המחייה את מאוד לצמצם נאלצנו
 פעמים. וכמה כמה כליל השתנה ושתי של אופייה
 היתד, היה מרושעים. במיבצעים התמחתה בצעירותה

 והלאה, ממנה רעה מחשבה שכל טובה, לחתולה מתחזה
 ומלטף מרימה היה הבלתי־זהיר שהמבקר עד ממתינה

 את מכישה היתר, הנכון, בטווח כשד,יתד, ואז, אותה,
 הצליחה, פעם לא ממש. כנחש במהירות־הבזק, אפו

דם. זוב עד אפי את גם לפצוע הבולטת, לשימחתה
יהודיה. אם בן־לילה המכשפה הפכה כשד,מליטה

 הגורים שאחרון עד לקערת־האוכל ניגשת היתד, לא היא
 :שאמר צדקני מבט בנו שולחת היתה כך כדי ותוך אכל,

אני!״ טובה אמא איזו ״ראו־נא
 בלתי־נעולות דלתות לפתוח כמובן, ידעה, היא
 היא משלה. תעלולים לה והיו הידית, על בקפיצה
 חוש- לחיות אין כאילו התיאוריה את לגמרי הפריכה
 חדר- אל לחמוק היתד, מבדיחות־הקבע אחת הומור.
 ולהסתתר עליה, אסורה היתד, אליה שהכניסה השינה,
 משמיעה היתד, בה, מבחינים היו כשלא למיטה. מתחת

 כשאמרו מתחבאת. היתה לצאת, לה כשקראו מתגרה. קול
 רק שותקת. היתה אותך!״ ראיתי ושתי, ״ושתי, לה:

תוך בעיניים, ממש בה ומביטים מתכופפים כשהיו

אבנדי אוד׳

 בגאווה לאיטה, יוצאת היתד, פסוק־קסם, אותו השמעת
 מזדקר כשהנזב מלכותי, ובהילוך מדודים בצעדים מעושה,
אל־על.

 כשבנה רודנית. להיית החליטה היא חלף, זה שלב
 מנחיתה היתד, פניה, על עובר היה מאהבה) גם (שהיה

 צריך ״אם :האומרת כאחת שיגרתית, סטירת־לחי עליו
להזיק.״ יכול לא זה לא, ואם

 היא במאמצים. שדי החליטה ,15 לגיל כשהגיעה
 בהבעת־פנים בנעשה הביטה מעט, נעה הרבה, ישנה

 וד,יודעת הכל, את שראתה כאחת אינסופית, חוכמה של
הבלוהבלים. שהכל

 מושלמת, תקשורת בינינו נוצרה השנים במשך
 לפעמים, ובדיבורים. בקולות בהבעות, בתנועות, שנעזרה
 הקשבנו וכששנינו רגלי על כשישבה בלילה, מאוחר

 עולם אל חידר שאני לי נדמה היה בך, של לתקליט
־* מחשבותיה.
 על הדיון אחרי ועקבתי בכנסת כשישבתי השבוע,

 שיהת־טלפון לקבל שאצא סדרן ביקש החוקים, אחד
 כמד, עתה. זה מתה ישוושתי לי הודיעה אשתי מביתי.

 והחלה התאוששה סרטן, של ניתוח עברה כן לפני ימים
 במאמץ. עמד לא שוב הזקן גופה אך כראוי. מתפקדת

 כל לה נאמן שהיה יוחאי, בנה, בשנתה. נפטרה היא
 עורה, את וליקק לחדר מחדר אחריה הלך ושתמיד חייו,

לבדו. נשאר
 חשבתי בוויכוח. להתרכז לי היה קשה לאולם. חזרתי

שימחה. של בילא־ספור רגעים לי העניקה היא דשתי. על

וההיסטוריה מנדי
 רייס־דייווים־שאולי־ועוד־ועוד. מנדי את פגישתי

 מאוד. כחולות עיניים מאוד. בריטית מאוד. בלונדית
 אנגלי מיבטא מאוד. יפות ורגליים קצרצרים מכנסיים

מאוד. צח
 מסתתרת. היא כאן? עושר, היא מה

 עומד חודשיים שבעוד מפני מסתתרת? היא למה
 שלה, ספר־הזיכרונות כולו ובעולם בבריטניה להופיע

 אז עד פרופיומו. פרשת של ומפורט מלא תיאור ובו
 יש הפירסומת כל את כי אותה, שיראיינו רוצה היא אין

השמש. מן כאן נהנית היא לכן הספר. הופעת עם למקד

ושתי
!״אותך ראיתי ושתי, ״ושתי,

 דבר השיגה היא משמחת: בשורה היתד, מנדי בפי
 במחיר אף להשיגו, ניסו בהיסטוריה וטובים ׳שגדולים

 למהדורה הוכנסה מאימרות־פיה אחת הצליחו. ולא חייהם,
אוכספורד. של תמפורסנזות המובאות ספיר של האחרונה

 פסוקים בצד עתה המופיע מנדי, של פסוקה מהו
 לקבור ״באתי השאלה״, הנה להיות, לא או ״להיות כמו
 דם, מ״לבד להציע מה לי ״אין להללו״, לא קיסר, את

? הבל״ הכל הבלים, ״הבל או וזיעה״, דמעות עמל,
הוא: בן־האלמוות הפסוק

^ שמ ״? ס ס ש ס א שס ש״ ס שמי׳ ז\\0,
 לרענן בדי .1963 ישל השערורייה בשיא נולד הוא

 פרופיומו, דניס ג׳ון הבריטי. שר־הביטחון :הזיכרון את
 פרוצה עם יהסי־מין בקיום קטן עלון על־ידי הואשם

 פילגשו גם עת באותה היתד, זו קילר. כריסטין בשם
 איבאניוב. יבגני אלוף־מישנה הסובייטי, הימי הנספח של
 משבר־ בשיא היה זה וכל

 על התנדנד כשהעולם קובה,
עיברי־פי־פחת.

 הפרשה מגיבורות אחת
 בשם 16 בת צעירה היתד,
שהת רייס־דייוויס, מנדי
 היתד, היא .18 כבת חזתה

 כמה של נערת־זזשעשועים
 מן ואישים אצילים וכמה

והמדי החברתית הצמרת
נית.

 של מ״שפטו נערך כאשר
מצ רופא העיקרי, הנאשם

 כסרסור־ גם ששימש ליח
 העדה כבשה לדבר־עבירה,

ב ביודהמישפט. את מנדי
 ש־ קילר, לכריסטין ניגוד
דיב וחיוורת, שפופה היתה

 בביטחון רם, בקול מנדי רה
 תשוגזו לה כשיש עצמי,

 לכל ומוחצת חוצפנית
 שהיתה, טענה היא שאלה.

 של פילגשו השאר, בין
 טען כאשר אסטור. לוריד

ה כי הפרקליט לעומתה
 מכיר שהוא מכחיש לורד

ה את מנדי השיבה אותה,
 והמשב־ הניצחת תשובה
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ל מנדי נסעה לאחרונה
 ב־ להופיע כדי בריטניה

 ההצגה אך הצגת־תיאטרון.
 שהתחילה, לפני התפרקה

הח והיא פנאי, היה למנדי
 תולדות את להעלות ליטה
 את רק לא הנייר. על חייה

 גם אלא הגדולה, הפרשה
)1965( מנדי הכל. בישראל, חייה את

עולמית. סנסציה תהיה זאת
 דעת־ אך הבריות, את שוב מעניינת פרופיומו פרשת
 מאז שהושמצו נערות־השעשועים כליל. השתנתה הקהל

אהדה. עכשיו מעוררית ונתעבות מושחתות כפרוצות
 המוקדשת חדשה, סידרת־טלודזיה היא לכך עדות
 פנתה כאשר כמובן. בה, מוזכרת מנדי אז. של לפרשות

 ד,סידרה, לגבי זכויות לה יש אם לברר כדי לפרקליטה
 אין החוק, פי על ״לא. המלומד: המישפטן לה השיב

 שהם המאורעות סיקור לגבי זכויות היסטוריות לדמויות
היסטורית.״ אישיות את בהם. מעורבים היו

דוקו יש להיסטוריה. כרטיס־כניסה :כן כי הנה
מנטים.
 נעזרה הספר, כתיבת בעת זיכרונה את לרענן כדי

 פעם בכל הצליח. לא זה אבל בהיפנוזה. גם מנדי
 הרגישה היא יותר. קודמים לחיים מנדי חזרה שהופנטה

חתולית. הבעה לבשו פניה וגם כחתול.
 חתולה בשעתו, היתה, שהיא יודעת היא עכשיו

העתיקה. במיצריים קדושה

וליאור חסידה
ואביגיל ואלישע

 הזמנה לי שלח בלוס־אנג׳לם הזה העולם מקוראי אחד
 עיר. באותה היהודית באוניברסיטה הענקודהתארים לטכס

 אך אלא לשם, לנסוע אותי לפתות התכוון לא הוא
 הסטודנטים עשרת של לרשימה תשומת־לבי את להפנות

 למדעי בפקולטה ב״א של תארים שקיבלו המאושרים,
היהדות.

 כפיר, רות בן־טל. חסידה הם העשרה מן שמונה
 יעל קהה, אביגיל אינדיג־גיבעון, ליאור איתן, פרידה

תרנור. ואלישע רפאה עליזה נגר,
 ״כולם :אלה שמות ליד בכתב־ידו, השולח הוסיף
יורדים.״ של ובנות בנים או ילידי־הארץ

 כעת יש לדעתו מתונה. בהערכה מסתפק קורא אותו
 בקליפורניה אלף 120ו־ בלוס־אנג׳לס, יורדים אלף 80

כולה.
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