
ב א וקיים ח׳ דבוטינסק׳, ו
)26 מעמוד !משך
 ז׳בוטינסקי רוחניים. ולא יסיים

פעי בשל בעיקר ידוע היה מנהיג
 הוא אך הפוליטית־ציבורית. יתו
מר סופר מחונן, משורר גם יה
ועיתו מתרגם משלהב, נואם ק,
שיט יש המהנדס לז׳בוטינסקי ני.

 בתכלית: שונים התעניינות י
 יש כיום בדאייה. עסקתי :עבר

הת גלשן־רוח. — חדש תחביב י
 ומאז, כשנה לפני זה עם לתי
 הגלשן את שם אני הזדמנות, כל
 לים. וקופץ המכונית גג ל

 טיילים בעבר היינו ואני ״ענת
 ל- לצאת נהגנו נלהבים. נליים
 אבל שבוע. מידי כימעט יולים

 הרבה לנו אין הדר שנולדה אז
 ענת עסוקה כיום לכך. זדמנויות

 עצמי את מעסיק ואני הדר, ם
 בבית. עשה־זאת־בעמך עבודות

 שלנו, המיטה את לבנות מרתי
ארון.״ בונה אני גכשיו

 המעריץ
סבא של

ם ן* ת  היה וזאב ענת שד י
 ולסבא לסבתא בעבר שייך ייי

 אמו. מצד זאב של !לא־מפורסמים
 שנפטרו. אחרי הבית את ירש ןוא

 פסנתר ניצב המגורים חדר ;מרכז
מד היתה שלי ״סבתא עתיק. נף
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 לבית תגיע שבו תחודש שם

שבחיפח. ז׳בוטמשקי מישפחת

הבי ״היא זאב. מספר לנגינה,״ רה
 כשעלתה הפסנתר את עיסה אה

לל שאיפה לי היתר, תמיד ארצה.
 היום עד אך בפסנתר. לנגן מוד
 מנגנת ענת להגשימה. זכיתי לא

תל שהדר מקודם אנחנו בגיטרה.
מעט.״ כשתיגדל בפסנתר לנגן מד

גדו תמונה ניצבת הפסנתר על
ה זוהי הסבא. ז׳בוטינסקי של לה

 המוצבת הסב של היחידה תמונה
 התמונות כל את מסר ״אבי בבית.

 לנזוסיאון ברשותו שהיה והחומר
 תוכל שתמיד בתנאי דבוטינסקי,

 ושהוא חזרה, לקבלם המישפחה
 אח- המוסיאון. בהנהלת חבר יהיה

בהנ כחבר אני נתמניתי רי־מותו
הלה.״
 ז׳בוטינסקי זאב של היחיד בנו

 נפטר ז׳בוטינסקי, ערי המנהיג,
 היה הנכד כשזאב שנים, 11 לפני

.16 בן
 עם הרבה לשוחח הספקתי ״לא

 שלו ז׳בו, מספר סבא,״ על אבי
 רד קרני, ממנו, המבוגרת אחות
 ״הוא לשניים. ואם במיקצועה פאה

להת התחלתי כאשר בדיוק נפטר
במשך המישפחה. בקורות עניין

וחו ספרים הרבה אספתי השנים
ה ספרייה בבית לי יש עליו. מר

הספ באמצעות לו. רק מוקדשת
 שיעור על לראשונה עמדתי רים

 לפני הצטיירה סבא. של קומתו
 אישיות בעל ענק-רוח, של דמותו
ומגוונת. עשירה
 עוול. לו שנעשה ספק לי ״אין
 אותו למחוק רצו הפוליטיים יריביו

 שתחזיותיו משום העם, מזיכרון
תוכ את לבצע נאלצו והם נתגשמו

בת התנגדו שלה המדינית, ניתו
 אנשי הרגישו שני מצד חילה.

 דמותו את לשמר צורך תנועתו
ז׳בו־ שייך לדעתי דיגלם. תחת

 כן, לפני שנים מתחוללת היתה
ומשפיע.״ חי ז׳בוטינסקי היה אילו

 של קו
דימיון

ש פ;י ■4  החברה כי נודע חוד
ומדל למטבעות הישראלית *

 ומטבע מדליה שהנפיקה יות,
 שכחה ז׳בוטינסקי, זאב של לזיכרו
 על הפרוספקט את לנכד לשלוח

 שלח שזאב אחרי רק ההנפקה.
 בדואר אליו נשלח תלונה, מיכתב

מה־ כמה הזמין והוא העלון, חוזר

״ ״דש־ - זיבוטינסקים שה11ו1ו
 ההדר, רעיון הוא הנינה לשם המקור בית״ר. ראש של תמונתו
ז׳בוטינסקי. ענת :למטה ז׳בוטינסקי. בתורת מרכזי תפקיד שמילא

 רק ולא כולו ישראל לעם טינסקי
בתוכו.״ אחת נועה לח

ב דברים כמה פורסמו בעבר
כמת אותו שהציגו זאב, של שמו
 זאב סבו. של המדינית לדרכו נגד

דב וכי נכון, לא צוטט כי טוען
 הוא כיום מהקשרם. הוצאו ריו

 שלא כדי בדבריו, מאוד נזהר
 סבא,״ את מעריץ ״אני להיכשל.

 אדם שכל חושב ״אני אומר. הוא
 ומגלה מאמריו, את כיום הקורא

 ראה כמה ועד צדק הוא כמה עד
 יכול לא ההתפתחויות, את נכונה
 אילו כלפיו. הערצה לחוש שלא
 אני כיום, ומשפיע חי היה הוא

 היו מבעיותינו גדול שחלק בטוח
בדרכיו. נפתרות
 ואמר כתב שסבא להבין ״צריו

נסי רקע על ושונים רבים דברים
ה רבים ישנם כיום שונות. בות

 כאלה ממאמריו, קטעים מוציאים
 אחרים, ובנסיבות בזמן שנכתבו
 את באמצעותם להצדיק ומנסים

ובע לאירועים בנוגע עמדותיהם
 לגבי גם אמור וזה זמננו. של יות

 תנר אנשי לגבי וגם תנועתו אנשי
 אני מתנגד. אני לכך אחרות. עות

 כל או תנועת־החרות חבר אינני
 כל לי אין וגם אחרת, סיפלגה

כלשהי. לתנועה להצטרף כוונה
ולהו לערוך מאוד מקווה ״אני

 סבא. של כתביו את מחדש ציא
 שעדיין וחשוב רב חומר גם יש
 יכול לא אני היום. עד פורסם לא

ש פעם כל מחדש להתפלא שלא
 היתה עטו. פרי מאמר קורא אני
 מצבים לנתח מדהימה יכולת לו

 אף שיהיו. ככל מסובכים מדיניים,
 אין מעיניו. נעלם לא אחד נתון

ב חי היה הוא שאליו. ספק לי
 למשל, מתייחם, היה הוא ימינו.
 כיום שהיא כפי הפלסטינית לבעיה
 לפני עוד פיתרונות לה ומעלה
 שכיום היא בולטת עובדה שנים.

 גולדה קומתו. בשיעור מנהיג חסר
 פלסטינים. כלל שאין בימיה טענה

מאז הישראלית בעמדה ההתקדמות

 לא ״אני לסבו. המוקדשות סדרות
 אתיהדיבור,״ כך על להרחיב רוצה
 כבר לי אין ״כיום זאב. אומר

טענות.״
 את רואה אינו כי טוען זאב
הפולי לחיים אי־פעם נכנס עצמו
 ״אני אחרת. דעה יש לענת טיים.

 אחד דימיון בקו להבחין מסוגלת
 אומדת. היא לסבו,״ זאביק בין

מא הרבה קראתי שנישאתי ״מאז
 יודעו: אני ז׳בוטינסקי. של מרים
 ב־ מתייחם כסבו, זאביק, שגם

 יסוד לי יש אדם. לכל שיוויוניות
 יתגייס זאת בכל שהוא להניח
פוליטית.״ לפעילות בעתיד

ושותק. מחייך זאביק

בכית־החולים רופאים ך*
 למיש־ האמינו לא באשקלון 1 י

 ל־ הובאה החולה אוזניהם. מע
מוח עילפון של במצב חדר־המיון

 מדהים. סיפור להם סיפרה לט
אמ להתאבד,״ אותי עודד ״בעלי

 ומצבה טיפול שקיבלה אחרי רה
 כדורי 15 בלעתי ״ביגללו השתפר.

 היה הוא מיליגרם. חמישה ואליום
ש לי ואמר הזמן, כל אותי מכה

 להיפטר כדי להתאבד לי כדאי
יכול״ לא לי. עושה שהוא מהצרות

 ל־ הגיעה שבו המצב על אישור
המקום. את עזבה בית־החולים,

 שולמית שהגישה בכתב־תביעה
 בתל־אביב, המחוזי לבית־המישפט

 של מזעזעת מסכת מגוללת היא
 בך עמיחי בעלה, נגד האשמות

 טיפוס הוא ״בעלי .30ה־ בן שלמה
 היכה הוא רבים ובמיקרים אלים
ב שולמית טוענת קשות,״ אותי

״בחוד לתביעה. המלווה תצהיר
 ללא לי מרביץ הוא האחרונים שים

בדירה אותי נועל ממשית, סיבה

ך ך1|(|!111! המונף בטון משפך על עומד בן־שלמה עמיחי |
ו1 \ ומהסעת בניין מעבודת מתפרנס הוא באוויר. 1 11-

האשמות. של מזעזעת מסכת נגדו מעלה אשתו מהשטחים. פועלים

ש מה ועשיתי יותר, לסבול תי
אמר.״ הוא

 שולמית לחולה, העניקו הרופאים
 מקריית-גת, 26ה־ בת בן־שלמה

להשאי ביקשו הם חירום. טיפול
 אך לאישפוז. בבית־החולים רה

שקיבלה ואחרי התנגדה שולמית

ולהת מהבית לצאת ממני ומונע
לונן.

 את מנצל והוא ג׳ודו למד ״בעלי
להכ מנת על זה בנושא ידיעותיו

 גופי על להשאיר מבלי לי איב
אי ממש מיקרים בכמה סימנים.

מהמכות כתוצאה ההכרה את בדתי
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