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 בסל- קומיסאר של צבאית דגה
 חע- של טרסט מנהל ולא — וני

 היה. שהוא כפי והלב בשר ויית
 אלפי הציל שהוא מספר הוא

 לברית־ להזחירם ותחת ־.ודים,
 לארץ־ אותם שלח הוא מועצות,

 .1946ב־ נעצר הוא אך שראל.
 קד שנד. חוסלו ההשמדה חנות

 הרי צודק, סרשק אם לבן. 0
טו הוא .1945ב־ בבר נעצר הוא

 ונעצר בציונות הואשם שהוא ן
 הואשמו לא שנד. באותה .1946־

 בזאת. בעבירה ברוסיה ;ודים
 חצי אחריו שעקבו מספר, הוא
 באותו לו נותנים היו אז ונד-

 גנרל? דרגת !ן
 כפי אך בכלא, ישב באמת הוא
לעי בתשובה בתב בעצמו הוא

 בגידה לסעיף בנוסף הארץ, ן
 בסעיף1 גם נאשם הוא מולדת
לבלי.

גנב___
בסיביר

ת ן ש  היא שלו ,הדרגה ר
 קיבל הוא מעניינת. מאוד י*

 ,35 צעיר, מאוד בגיל זו דגה
 הוא שירות. שנות חמש חרי
 נתפרו שלו הגנרל שמדי יתב

 אלה מדים תקופה באותה נורו.
מזביר הוא מהאפסנאות. תקבלו

שף צייפוין חו
משתלמת העקשנות

 גיבורי שמות את 1946 זנת
 האדום. בצבא היהודים !ילחמה

 אז. ידוע היה לא זה •ט
הסוב בעיתונות זאת׳ לעומת

 איז־ אין הפילחמה, מימי רת
 גנרל דרגת מקבל שסרשק ר

במ שלו צילום אין יטורים.
 בעוד חזהו, על ועיטורים ם

 ה־ השירות של אפילו וגנרלים
 שם. איזבור יש נאי

 שהוא מספר הוא אחר בעמוד
 לעד ועבר בעמוד־השידרה גע
 ל- למוסקווה הוזמן אחר-כך י.
 המפקד אצל חדש מינוי לת1

 היו לא שם אך העורף, נייני
 אחר במקום למנהלים. וקים

 טיפל עצמו שסטאלין מספר א
 על כממונה שלו, !ינוי־החירום

 מתק- לא זה גם לחזית. וספקה
הדעת. על
הו המילחמה שאחרי כותב הוא

 בבילורוס- שר של תפקיד לו :
 .השכלה בעלי רק בידוע, אך .

 ד שרים, להיות יכולים והה
 על יעלה לא יהודים. שלא ח

 כזה. תפקיד לו שהוצע עת
אן עד  צייטין. של דבריו כ

ב ששירית מרשק, על וזסיפור
 מילחמת- בזמן ההספקה דך

 המיניס־ במיסגרת ולם־השניה
 הפך ולחלב׳ לבשר האזרחי יון

 הצבא ותיקי בקרב יחת־היום
 ב- ברית־ד,מועצות ומהגרי דום

אסיר- פונרוב, הרצל ד״ר ראל.

 מאסיר־ שמע מתל־אביב, ציון
ש גורביץ, שמואל אחר, ציון

הש שבין ,1969ב־ לישראל היגר
 בסיביר ישב הוא 1947־51 נים
מו היה לא הוא ושם מרשק. עם
 על כאסיר ולא כגנרל לא כר

 שנתפס כאסיר אלא ציוני. רקע
בגניבה.

 אברמוביץ׳, אהרון ההיסטוריון
 של חלקם את רבות שנים החוקר

 במילחמת־העולם-השנייה היהודים
 שאל שכאשר סיפר הנאצים, נגד
 הדר־ לו הוענקה מתי מרשק את

 היה שזה בתשובה זכה הוא גד״1
 יבולה היתד. לא זו טענה סודי.

אבר לדברי הדעת, על להתקבל
 מברית* מהגר הוא גם מוביץ,

 שירת שמרשק משום המועצות,
 לא זד. ובמיקרו. בחיל־האספקה,

בהע סודיות של עניין כלל היה
דרגה. נקת

חלק מ
הביצים

הצ דרגתו שפרשת תכן ל
נשכ היתד. מרשק של באית

 שצרם מה אישיותו. אילמלא חת,
ה היתד. המילחפה מוותיקי לכפה

 פרשת את ניצל שמרשק עובדה
 כיושב- מעמדו לקידום דרגותיו

 מקר המילחמה. ותיקי אירגון ראש
 שהטילו אותם על איימו רביו
 אותם יתבע שהוא בעברו, ספק
דיבה. הוצאת על לדץ

 חושפי־זהותו החליטו זה בשלב
לפישטרה. לפנות

לי ׳תלונה הוגשה 1981 בסוף
ה במטה הונאה לחקירות חידה
 תת- של פמחלקתו חוקר ארצי.
 לאסוף החל זיגל בניפין ניצב
למרשק. הקשור חופר

 יכלו כבר שנה לפני בפברואר
 אנחת־רווחה. להיאנח המתלוננים

 פעם לחקירה, הוזפן שפרשק נרמז
ו ברע חש שהוא התלונן אחת

נש השנייה בפעם לביתו. נשלח
ה בצבא שירת שלא והודה בר

ל המקבילה גנרל, בדרגת אדום
 קולונל, בדרגת אלא אלוף, דרגת

 גם אלוף־מישנה. לדרגת המקבילה
אי להמציא היה יבול לא כך על

שורים.
 הוא לרגע. שקט לא עצמו פרשק

 בו פיכתבי־תפיכה להוציא הצליח
 וייצ־ כעזר שונים, פשרי־ביטחון

גלופת). (ראה בגין ומנחם פן
ולמ מימדים, גדול הוא פרשק

 בריא. כאדם ידוע הוא גילו רות
מ וקשה ברחובות, מתגורר הוא
 פנה כאשר בטלפון. לאתרו אוד

 לשוחח וביקש הזה העולם אליו
 דחילוקי־הדי- הספר בעניין עימו
חו שהוא הסביר הוא עליו, עות
ל הדעת על המתקבל דבר לה,

בי הוא .73ל־ קרוב בגילו, אדם
זמן. בעבור קשר ליצור קש

 אלא עברית, דובר איננו מרשק
העו פנה כאשר ואידיש. רוסית

ש בתאריך לביתו שוב הזח לם
לאתרו. היה אי-אפשר נקבע׳
ל לחץ שהופעל הנמנע מן לא

 עצמו כשמרשק החקירה, עצירת
שתיקה. על שומר

 שהחקירה נדמה היה כאשר
 לפנות צייטין החליט הוקפאה,
 ולבקש לברית־המועצות במישרין

 בזמן מרשק של מעשיו על אישור
 במיכתבו, ציין הוא המילחמה.

 שאם פישרד־החוץ, דרך שהועבר
 ש- חשש יש האמת, תיחשף לא

וה האדום הצבא של שמו יוחתם
 בימי בנאצים שנלחמו לוחמים

 המיסמך פילחםת־העולם-השנייה.
 בתשובה, קיבל שהוא הרישמי

ו 1941 נובמבר שמחודש מאשר
 ימי- בעצם ,1943 מאי חודש עד

 כקזכטטן מרשק עבד המילחמה.
בי לחלוקת מישרד מנהל כסגן
 חווה כמנהל ואחר־בך ועופות, צים

וצאן. פרות
למח זה מיסמך הובא כאשר

 להם נותר לא זיגל, של לקתו
 ולהפליץ התיק את להעביר אלא
ש הגנרל של לדין העמדתו על
היה. לא

■ ציטדין כן־ציון
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 אותה ראינו שעבר שבוע ך
 אלכוהוליסטית. דנהזאני בשמי ■■

סו הרסנית, מאוד, חזקה דמות
 קונפליקט לי היה כצופה בלת.
 דנה את להעריץ עצמי, עם גדול

 או אותה לאהוב עליה, לרחם או
 חזקה דמות זאת היתד, לשנוא.
 בכוח דברים לך מזיזה מאוד,
שלה.

 דנה־ליאו־ את לראיין ביקשתי
הופ התאכזבתי. ולא ריבלין רה

 לפגישה. בזמן באה היא תעתי.
 כך על עמדה לאחר. אוהבת לא

 ולא בבית־קפה ׳תוערך שהפגישה
 שלה שבמיקצוע הסבירה בביתה.

 מאוד, חשופה ממילא מרגישה היא
 פינה להשאיר נלחמת היא אז

ש הבית בחייה אינטימית אחת
 לעיתון ראיון שלה. והילדים לה
 בחח׳ עושים ועבודה עבודה זו

 בחרה לתיאטרון. קרוב שיותר מה
מט שלושה של במרחק בית־קפה

רו לא בכלל ״אני מהבימה. רים
אי בעיתונים לפרט שיתחילו צה
סי ואיך בבית לי יש רהיטים לו

 עניין לא זה החדרים. את דרתי
אמרה. אחד,״ אף של

 ראיונות נתנה לא שנים עשר
 גם שאפשר ראתה עיתונאי. לשום
 תפקידים, לקבל המשיכה בכה.
עכ לפרוטות. אותה שיפרטו בלי
ש הרגשה לה יש פתאום, שיו,

 פחד קצת היא מהעיתונות בריחה
 החליטה אז אינפנטיליות, וקצת

אכ לה היו כבר עוד. לסרב לא
 היינה, שזב. מגסה היא אבל זבות.

מולי. פה יושבת היא

 הלחין סבא
ילדיס ועשה

 ,38 בת שהיא יודעת ני 1ן!
נמו להאמין. קשה זאת. ובכל

ב מדברת חייכנית. רזה, כה,
 לשמוע אפשר בקושי בשקם, שקט
 את מורידה בבית־הקפה. אותה
 כל איתו ומשחקת הפרווה מעיל
 היא אם להחליט יכולה לא הזמן.
חלב. עם תה או אספרסו רוצה

 ו- אספרסו קודם מחליטה. בסוף
חלב. עם תה אחר־בך
 ריבלין. ויוסף ללאה נולדה

 אמיד. רואה־חשבון היה אבא
 בורגני. תצי בית ברמת־גן. גדלה
 בבית, אורחים המון היו תמיד

 שלי, במיטה לא ישנתי .תמיד
 בית לא תמיסה.״ היתד, היא כי

או לתיאטרון. מיוחדת זיקה עם
 ריב־ זלמן סבא למוסיקה. קצת לי

 היו וחזן. קומפוזיטור היה לין
 כל האשד- מאותה ילדים 22 לו

ילדים. ועשה שר הלחין, הזמן
 בלרינה, להיות רצתה ליאורה

פסנ על שיתנגן רצו ההורים אבל
 10 ניגן שלה אח כי מדוע? תר.

 שנים. 10 ניגנה ואחותה שנים
 יותר היה פסנתר על לנגן בכלל,
ה בדמי בלרינה. מלהיות מכובד
 את מימנה מקבלת שהיתר, חנוכה

הי הכסף כשנגמר הבלט, שיעורי
 שנד, כל בלט. ללמוד מפסיקה תד,

 כשה״תה פסח. ועד מחנוכה למדה
שמחפ מודעה ראתה ח' בכיתה

סי־ לחזיונות שחקנית־ילדה שים


