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)6 מעמוד (המשך

 בהם ונתן ורטהיימר, של מקורביו
שנכווה. עד אימון

 מעידים למלכה, גליק בין הקשר
במיוחד. אמיץ הוא בשב״ס, בכירים
 חטף ביותר הצורבת הסטירה את
 ה־ בת דבי שגיא. דבי מעוזרתו, סויסה

 תושבת לשלושה, ואם נשואה ,28
 שנה במשך כיהנה מזכרת־בתיה,

 בעת סויסה של הפרלמנטרית כעוזרתו
 כמזכירתו ושנה כחבר־כנסת, שכיהן

 מזכרת־ כראש־מועצת שכיהן בעת
 לשב״ס. שנה לפני הביאה סויסה בתיה.

 דבי נחשבה לצידו, עבודתה למרות
 סויסה. מישפחת אצל כבת־מישפחה

 מנסים אינם אשתו, אליס וגם רפי,
 ממעשיה. תדהמתם את להסתיר
 ברור כי אם ברורים, אינם מניעיה

 ומלכה גליק עם מאוד התחברה שהיא
בשב״ס. עברה שבה השנה במשך

 מבין הוא וכיום בדבי בטח סויסה
 כיצד — למקורביו השבוע שסיפר כפי

 על מידע להעברת צינור היוותה
 והתבטאויותיו כוונותיו מחשבותיו,

וגליק. למלכה
 ידע סויסה, סבור דרסה,

 הנחרצת הסוונה על מלסה
מתפקידו. להעבירו
 את לבטל נסיון נעשה תחילה

החליט — נכשל כשזה דרכה. הגזירה

הש במחמאה מלבה זכה זאת,
לדיקטטורים. כלל בדרך מורה
 שמידע על־כד התרעם סויסה •

 ללא כמעט החוצה, זרם שב״ס על
 את החריפה גור צבי פרשת מפריע.

השניים. בין מערכת־היחסים
 חלק שלמלכה סבור סויסה

שהת התיקשורתי ברעש גדול
 אסיר; של בריחתו סביב נהל

הש והאור המפורסם, העולם
 המדיניות הוצגה שבו לילי

 שב״ם של החדשה הליברלית
זה. בהקשר
 לי איפשר לכלא־רמלה גור משחזר

 אחרי ובאומץ־לב בהיגיון סויסה,
 זה, בעניין לו שנעשה הציבורי הלינץ'
 א£ ולראיין למיתקן־הכלא להיכנס
 דאז. במדינה ביותר המפורסם האסיר
 בכל הראיון את למנוע ניסה מלכה
 לסכסך וניסה לביתי צילצל הוא מחיר.

 הובן הדבר הנציב. לבין ביני בהיסטריה
 נ־ ראיון־הסקופ שפורסם אחרי רק

 הראיון את הבטיח מלכה הזה. העולם
 כיצד ירע ולא בכר, הקרוב לחברו
 וההתחייבויות, ההבטחות מסבך לצאת

 פיתאום להבין כנראה, קשה, לו היה
 דוברו רק אלא בעל־הבית, לא שהוא

בעל־הבית. של
* המבולבלת בשיחת־הטלפון בי  ל

50 אותי לשכנע יכולה ״את צעק:

ידידה) אלים(באמצע: ואשתו סויסה
המזכירה? רצתה מה

 יותר תקיפות דרכים על מלכה כנראה
 — לבג״ץ בעתירה איום תלונות, —

התקופה. ברוח
 ,המאוד

,,בשרות ^
 את להעביר סויסה רצה ץץדוע

מתפקידו? *■/מלכה
 לקוי תיפקוד על התלונן סויסה •

 לעבודה, בהופעה פיגורים מלכה: של
 אליו התלווה לא שמלכה והעובדה

 לאחרונה, בעלי־חשיבות. ־ באירועים
 חדש בית־סוהר חנוכת נערכה למשל,
 חיים שר־המישטרה בנוכחות בחברון,
 לא שהדובר כך על זעם סויסה בר־לב.

שם. להופיע טרח
 התלונן בארץ, העיתונאים ציבור •
 אהוביו בין מחולק היה פעם, לא סויסה

 התנהגותו, מטבע ושנואיו. מלכה של
 שלא העיתונאים את נגדו מלכה עורר
 נגדו עוררו שיטותיו על־ידו. פונקו

 כבעל התנהג ״הוא אחרים. עיתונאים
 לאחד השבוע סויסה אמר מכולת,״

 חילק — שרצה ״למי השב״ס, מבכיר
לא:" — שלא ולמי סוכריות,

בלשון־המעטה, אהב, לא סויסה •
 מלכה, של תאוות־הפירסום־העצמי את

 על רבות בכתבות בעצמו לככב שדאג
השב״ס.
 של שמו הופיע פעם לא
 סופרלטיבים בצידון! מלבה
 בתי- בשרות ״המאור כגון:

 המכובד התואר את הסוהר:״
 אילן הקרוב, חברו לו העניק

מ בכתבה כתב,,מעריב״, בכר,
 מלכה לסויסה. לא־מחמיאה אוד
 סויסה, התלונן מעורו, יצא לא

 ההאשמות מפני עליו להגן
לעומת בכתבה. נגדו שהועלו

 לא זה תוכי. כמו בצידקתך, פעמים
יעזור!"

 חברו כתב ,ההיפר לו משהסתבר
 על לבר־לב מיכתב־תלונה בכר, הקרוב,
 שבוע* כמה נולדה פלא באורח סויסה.
 סויסה על קטלנית כתבה זה אחרי

 שמורה, היתה זכות־היוצרים במעריב.
לבכר. כמובן,

 שרפי המחיר ״זה אז: לי אמר בר־לב
גור!" עם שלך הראיון על משלם

 הפירסו־ בעת מלכה של התנהגותו
 ביותר, מוזרה היתה במעריב מים

 של התנהגות תאמה ולא סויסה, לדיברי
דובר.

 זה סיפור לספר מלכה דאג השבוע
שונים. בעיתונים בהרחבה

 לסויסה דמיאגיוק: איוון פרשת •
 את ביקר מלכה כי לאחרונה רק נודע

 במדינו! 'ביותר המפורסם העציר
 היה לא הביקור עוזרתו. דבי, בחברת

 כלא־ מפקד גם דעתו. על או בידיעתו,
 על שמע דמיאניוק, נמצא שם רמלה,

 לגמרי. והופתע בדיעבד, רק הביקור
 בכתבה פירסום. מזה? למלכה יצא מה

 פרטים ושכללה בחדשות, שפורסמה
 מלכה של שמו הוזכר דמיאניוק, על

אחת. מפעם יותר
 עקב מלהתראיין, מנוע סויסה

 לבר־לב(״ולעצמי!״) שנתן הבטחה
 (מיל׳) אלוף על־ידי העניין שייבדק
 איתן וניצב־מישנה אדן ״ברן״ אברהם

גולן.
המ באירוע לעסוק תחת בינתיים,

 דויד, בנו, חתונת — בחייו ביותר שמח
 המפורסמת שהייתו אחרי הביתה שחזר

 בחודש הצרפתי, בכלא בת־השנתיים
 בתוך שקועים סויסה ורפי אליס הבא,

 פרשה — השב״ס פרשת של העיסה
 השב״כ. פרשת של מצחיק חיקוי שהיא

מצחיק. לא זה סויסה את
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