
יהודית אמו, עם ג׳יבלי
חברתיים״ באירועים נפגשים ואני -מודעי

פרם עם גייכלי
אותו...״ מפלילה לבון של -התנהגותו

ההקשרים, בכל עליי, חושבים באמת
אליי. ביותר הקרובים רק יודעים זאת

ב האמת של התחתונה השורה
הורא את זייפתי האם אינה: פרשה

 השתגעתי לא. או בכתב לבון של תו
קישקוש! זה זייפתי? — פיתאום מה

 לא גם מיסמך! זייפתי לא שלי בחייים
בחייך! בפרשה!
לג שאלת־השאלות. זאת לא אבל

 אני ברור. הכל שאלה, שום אין ביי
ההו את לי נתן לבון כי להוכיח צריך
במצרים? הרשת את להפעיל ראה

האעוה
 השניה. אשתו היא אלישבע

 לחשמלאי נשואה היתה לשעבר
 את הבירה היא אחיטוב. בשם

 ידידתם כשהיתה בחיפה, ג׳יבלי
 ונישאה טופול וגליה חיים של

 נפרדתי -לא .1968ב־ לנייבלי
 אחרי אותה פגשתי אלא למענה,

 הראשונה. מאשתי שנפרדתי
 לא - שגה 20 זה יחד חיים אנו
 וזה - נשואים האלה השנים בבל

אהבתנו. וזאת ביתנו
מני תמא אחת, בת לי ״יש
 נשואה היא הקודמים. שואיי
 יש לאלישבע ליפשיץ. לאיתן

 ילדים לנו אין אורית. בת,
 שלוש לנו יש אבל משותפים,

יפהפיות. נכדות
 באו־ מדצה היתה -אלישבע
בנו התמחתה היא ניברטיטה.

 קבוצתית. דינמיקה של שא
עצמאית, להיות החליטה עבשיו

אלישבע
 אמביציוזית, -חכמה,

אינטליגנטית...״
 גייבלי אמר השיחה בסוף
אש על שאלת לא ״עוד לפתע:

 היתה לא השיחה בעת תי!"
 ג׳יב־ אך בבית, אשתו, אלישבע,

בהערכה. תכופות, הזכירה לי

יקד־ תחביב
 אוריגמלים גתממות. עמוסים ג׳יבלי של ביתו כתלי

 גת משה וסטון, סטימצקי, שור, יצחק ברגגר, זריצקי, של
 בהרחבה, עליהם לדבר מוכן הוא אחרים. וטובים ורבים

רבה: ובשימחה
 אחת הוראה רק לארכיטקט נתתי הזה. הבית את בשתיכננתי

קירות. די שיהיו תדאג -
 מייד במטכ״ל, כשהייתי בי פגע אמנות איסוף של הזה וזג׳וק

 התאימו לא אז של משכורות״הקבע אבל המדינה. קום אחרי
קי שלא מכיוון בקטן. התחלתי אז שכזה. יקר לתחביב בדיוק
ברירה. לי היתה לא - ירושה שום בלתי

 מאמנים אליי הגיעו בהתחלה שרכשתי מהתמונות גדול חלק
רבות. תערוכות אירגגתי בביתי גם תערוכות. עבורם שאירגתי

 תמונה. מביאים - במיוחד לי להנעים הרוצים חברים היום, עד
 שחילקו המחורבנים בקבוקי־היין את להחליף כשניסיתי בזמני,
 הבקבוקים שאת אנשים התלוננו בהדפסים, או בספר בחגים בכור

הלאה... להעביר או להחליף, אפשר
 עד מפה סיפורים עליי לי יש נהדר. אוסף לי שיש חישב אני

 הציירים ושני בפתח־תיקווה, גדלתי אני למשל, חדשה. להודעה
 אליי הגיע אחד יום שור. וצבי קריזה יחיאל היו עליי הנערצים

 על ידע לבן מפתח-תיקווה, הוא גם שלי, טוב ידיד קופמן, חיים
 להתרגשות לי גרם זה שור. של תמונה לי והביא זאת, הערצתי
עצומה.

 יום אליי? הגיעו איך רטון. האמן של תמונות שתי כאן לי יש
 היה זה ספרים. כמה למכור וביקשה אלמנתו, אליי הגיעה אחד

 - אליי חזרה וכשהיא טלפונים, כמה שהרמתי זוכר אני ערב־פסח.
 שתי לי שהביאה התרגשה, כל־כך היא מכורים. הספרים בל היו

במתנה. תמונות
 עכשיו, גם טובה. תערוכה לראות הזדמנות שום אחמיץ לא

 בתערוכה לחזות ורצתי הכל את זנחתי בוושינגטון, כשהייתי
הרוסית.

בעיה... זאת כן, הפוליטית? העסקתה בקרב התרבות

1אית1ע
 כמו או, מילוא, מכון ופתחה
אלייז״ בא לא ,מי אומרת: שהיא

 להתאמת מכון הוא מילוא
שו באמצעים לעבודה, אנשים

 ראיונות, גראפולוגיה, בגון נים,
ועוד. פסיכומטריים, מיבדקים
 בין זמננו את מחלקים -אנחנו

 נמצא (שם לתל״אביב חיפה
 חיפה- לנסוע בשבילנו, המכון).

בכך. מה של עניין זה תל-אביב
 מאוד אשה היא -אשתי

ומ חכמה מאוד אמביציוזית,
בז העומדת אינטליגנטית, אוד
 יחסים בינינו יש עצמה. כות

 הרבה מעורבים, יפים, מאוד
הדדית. עזרה

 מכדי טוב מדי יותר נשמע -זה
 באמת זה אבל ן אמיתי להיות

 לחיות גדול מאוד אתגר זה כך!
 חוכמתה, בגלל אלישבע, עם

אישיותה."

 במיסגרת ניתנה ההוראה אומנם
 בעיה לי אין אבל עיניים, בארבע שיחה

 סביבתיים, רמזים היו זה. את להוכיח
זה. את להוכיח בנקל שיכולים
 משתדל אני פנים, כל על מאז,
 בארבע שיחות שפחות כמה לקיים

 לפחות אני — יוצא אס עיניים.
 גם אבל פתקים... לשמור משתדל

 מה אותו. מפלילה לבון של התנהגותו
 אלך ״אני לומר: לשר־ביטחון גורם

 ואתם האחריות, את ואקבל לכנסת
בחלקכם!״ תודו

 היתה גירסתו אילו עיסקה! זוהי הרי
 ההוראה את נתן הוא שלא — נכונה

עיסקה! לשוס נזקק היה לא —
 נבר לבון. עם זה אחרי דיברתי לא
 האדם זה הנה, עוד) לא (לעולם אגיין!

 כל עימו שניתקתי עלי־אדמות היחידי
מגע!

 לקום, יכולתי לפרשה הנוגע בכל
 ולומר: שלי, הסנטימטרים 184 מלוא
קצוץ!״ שם לא ״אני

 קשה־עורף, קשוח, שאני טוענים
 מסתתרת הקשוחה לחזות מתחת אבל
 פגיע, לא אני קטנה. נפש איזו זאת בכל
 שלא לומר קשה רגיש. מאוד אבל

קטנה! דימעה איזו לעיני מתגנבת

קטנה... דימעה לעיני .,מתגנבת
 )15 מעמוד (המשך
 ביותר חשוב ערך יש לאנשים לעזרה
״כ לי: אמרה תמיד שלי אמא אצלי.
 דין־וחשבון תן — יום מסיים שאתה

עזרת למי היום, עשית מה לעצמך,
״אתה ^ *1*1* היום?״

77!גדול־גפש
 בחצור־ שנים שבע לפני יקרתי ^

 תעשיה, שם היתה לא *■הגלילית.
 מודרני מיפעל שם ניצב היום כלום. לא

 זה לתושבים. פרנסה המספק למזון,
חיסולי־חשבונות. לא לי, חשוב

 על כתבות לאחרונה התפרסמו הנה
 הוא הפרשה, כשהתפוצצה הראל.־ יוסי
 בהיר ביום ממני. התרחק — ומעד סרח
הו חברותנו, את שהפקיר לאחר אחד,
 וכך אליך!״ חזרתי ״בנימין, ואמר: פיע
בפשטות. היה.

 הופסקו לא אמת של חברויות שום
 יהושפט ידידויות? הפרשה. בעיקבות

 תמיד כראש־אמ״ן. סגני היה הרכבי
 וממשיך בעיניי, מסובך טיפוס היה הוא

 אנחנו הזה. היום עצם עד כזה להיות
או באירועים פעם, מדי כיום, נפגשים

 בשם■ בפרשה נודע הראל יוסי *
 לישראל שסיפר הוא .הגברי. הצופן
העסק־ביש. פרטי את גלילי

 ביוזמתי ניתקתי לא זהו. אבל באקראי,
 על לי אומרת אשתי אחד. אף עם מגע
 גדול־נפש!״ ״אתה כך:

 נוהגים היו כולם שלא יודע אני
 אחרים. ערכים יש לי אבל כמוני,

 שמשה לי, זכור למשל. תרבות־הדיון,
 במיזרח־הרחוק, מביקור פעם חזר שרת
 מתרבות־הדיון להתפעל הפסיק ולא
ו כאלה, מדברים מתפעל אני גם שם.

להם. לתרום מנסה
 בצידקתי כל־כך שלם הייתי לולא

שונה. היה זה —
 את סיימתי כיצד למשל, זוכר, אני
הפרשה. בעיקבות כראש־אמ״ן, כהונתי
 ראש־הממ־ בן־גוריון דויד לי קרא

 ״בנימין, לי: ואמר ושר־הביטחון, שלה
 הודח! בממשלת־ישראל שר דבר. נפל
 כך תפקיד״ לעבור ממך מבקש אני

היה. וכך זאת, קיבלתי
 אחר. בתפקיד הייתי כבר למחרת

 הצליחה שלא לחטיבת־גולני, עברתי
 של והזוהר היוקרה עם אז להתמודד
 שם שתרמתי חושב ואני הצנחנים,

רצות.
 לא ״אני

קצוץ שס
 עם משלים מדי יותר נשמע ני̂ 

 מידה בי יש סוד: אגלה המציאות?
אנשים מה לדעת סקרנות של גדולה

במדינה
הנשיא

נכבדים נוסעים
 התערב, הנשיא
 הסכימה ומישטרת־ישראל

אדיבות של מחווה לעשות
 מחזה זהו הישראלים רוב בעיני

 לוד נמל־התעופה לשטח בכניסה רגיל.
מו הוא מישמר־הגבול. של זקיף עומד

 רשלנית בתנועת־יד הנוסעים, לכל רה
 מכונית כשזוהי אך בדרכם. להמשיך
 כל בצד. לעצור לנהג מורה הוא ערבית,

 ולעמוד לרדת נאלצים הנוסעים
 בכליהם, מדוקדק חיפוש נערך בשורה,

ובמכוניתם. במיזוודותיהם
 משפילה בצורה עומדים הנוסעים

שהמכו בשעה ובשרב, בגשם ביותר,
 אין על־פניהם. חולפות היהודיות ניות

 אחרת נוחיות או ספסל סככה, במקום
כלשהי.

 מגיעים זו חוויה שעברו הערבים
 להם ממתינה שם לבית־הנתיבות.

 חיפוש אצלם נערך שוב נוספת. חוויה
נפת המיזוודות כל ביותר. מדוקדק

 אין במקום החוצה. מוצא תוכנן חות,
כלשהי. פרטיות ואין מחיצות

 איש־ אמר כבוד!״ לי שאין ״הרגשתי
 כפרו, מנכבדי אחד אמיד, ערבי עסקים
 הזה, בהעולם שפורסמה בעדות

 כלום!״ שאני ראיתי ״פיתאום
 מאזרחי־ אחד מתנצלים...״ ״אנו
 : תשומת־לבו את היפנה יהודי, המדינה,

 הנשיא זה. למצב נשיא־המדינה של
 אחרי גשר־אלנבי, ליד לא־מכבר ביקר

 1 שם. לערבים היחס על תלונות ששמע
 התחייבו הנשיא התערבות בעיקבות
המצב. את לשנות האחראים

ש ״ברור לנשיא: אמר אזרח אותו
 גם ברור מדוקדקים. חיפושים דרושים
 יהודים. מאשר יותר חשודים שערבים

 גס יחס פומבית, השפלה לסבול אין אך
 כאל אזרחי״המדינה אל והתייחסות
למי שייכים שהם מפני רק אבק־אדם,

הבנתכם!״ על נודה ״...

 מעורכי־ לדרוש יש לפחות לאומי. עוט
 ויתנצלו הצורך את שיסבירו החיפוש

כר•״ על
 זה. בנושא להתעניין הבטיח הנשיא

החודש. ניכרה הראשונה התוצאה
 דפדפת הדפיסה מישטרת־ישראל

אנג ערבית, עברית, — שפות בארבע
 אדם לכל נמסרת היא וצרפתית. לית

לער — כלומר המחסום. ליד הנעצר
בים.

מת אנו נכבדים. ״נוסעים בה: נאמר
 בשל בנסיעתכם, העיכוב על נצלים
 שעלינו ביטחוניות בבדיקות ההכרח
במחסום. לקיים

 הבדיקות לערוך מאמץ כל ״נעשה
להטרידכם. לא כדי המירבית, במהירות
הבנתכם. על ״נודה

טובה. ״נסיעה
ישראל." ״מישטרת
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