
 היא שלי,״ לאבא חשוב שזה ידעתי
בריסיה. ומעפעפת מתוק בחיוך אומרת

 של אביה הפוליטיקה. בשרות
 עמותת יו״ר הוא קלדור, אברהם מיכל,

 חברים בעמותה השח־מת. שחקני
 מרס בחודש שפרשו שחקנים קבוצת
 לשח־מת, הישראלי מהאיגוד השנה

 לאולימפיאדת שקדם כינוס בעיקבות
 התרעמו השחקנים בדובאי. השח־מת

 ויתר שלטענתם האיגוד, חבר על
 ישראל השתתפות על מדי רבה בקלות

 האיגוד את נטשו הם באולימפיאדה.
 בינלאומית שח־מת תחרות ואירגנו

לאולימפיאדה. במקביל בירושלים,
 קיומה את יפה בעין ראה לא האיגוד

 הדסי, יעקב הישראלית. התחרות של
 לשח־ מיכתבים שלח נשיא־האיגוד,

 השתתפותם את שהבטיחו מתאים
 ״אני כתב: לקורצ׳נוי במיכתב בתחרות.

 אליה שהתחרות לך להודיע מבקש
 האיגוד על־ידי מוכרת אינה הוזמנת

 תוכל לא כך משום לשח־מת. הישראלי
 בדירוג או רישמי בתואר בה לזכות

 התחרות את שמארגן הגוף כלשהו.
 רישמי מעמד לו ואין האיגוד נגד פועל

בישראל.״
 במיכתב להדסי השיב קורצ׳נוי

 נישמתי עימקי עד ״הזדעזעתי נזעם:
 להסביר צריך שאני חבל מה ממיכתבך.

 פועל השח־מת זה במיקרה כי לך
 חייל להיות חדל הפוליטיקה. בשרות

הפוליטיקה!" במישחק
 התקיימה. והתחרות בא, קורצ׳נוי

הסי המישחק היה הראוותני שיאה
 יצחק בהם — שחקנים 30 מולטני.
 טהר־לב, יורם ארידור, יורם מודעי,
 יגאל מנוסי, דירי בר־שביט, שלמה

קורצ׳נוי. נגד — מוסינזון

מישחק בעת מיכל
עליי!׳ נמאס העסק כל כי לתיקו, מייד ,הסכמתי

 — המישחק של שיאו בנים. גם
 הפיר־ אבל מיכל. של התיקו תוצאת

 את סיחררה לא לדבריה, הרבה, סומת
 לבית־ באתי בבוקר ״למחרת דעתה.
 ואמרו בשער עמדו ילדים והרבה הספר,

 עניתי לא אותו?׳ לנצח הצלחת ,איך לי:
להם.

 המנהלת, של לחדר לי קראו ״ואז
 התרגשתי, כל־כך ברדיו. שאדבר כדי
ל בכלל הצלחתי איך יודעת לא אני

 והחברות ידעו, כולם כבר זה אחרי דבר.
בי. קינאו נורא שלי

 ולא להשוויץ, אוהבת לא אני ״אבל
 לי נשאר התחרות. בגלל השתניתי

 שאוהבת ילדה אני האופי. אותי
 כסף, סתם לבזבז ושונאת להשתולל,

ללבוש. אוהבת לא אני שמלות וגם
 ג׳אז לרקוד זה אוהבת שאני ״מה

 גם בכיתה הבנות כל וכמו ולהתעמל,
 את תכתבי אל אבל בנים. אוהבת אני
אותי! יהרגו שלי החברות כי זה,

 למשל, תחביבים. מיני כל לי ״יש
 לשבת אוהבת שאני או גולות, מישחק

 וסתם שלי חברות עם גבוה סולם על
לקשקש.

 ספרים. לקרוא אוהבת גם ״אני
 כותבת היא כי קליר, בברלי את ביחוד
 כי נעים, וזה הדמויות אותן על תמיד

 גם אני האלה. לדמויות רגילה כבר אני
 ריטה ואת משינה להקת את אוהבת

בגדול, תכתבי זה את קלינשטיין. ורמי

ת א . ף ד ה ל כ ל  אני חזה עופרה ע
 — ארזי ירדנה ואת אוהבת, לא בכלל

 אני שלי, החברה עידית, את ככזדככה.
 הלוואי אחותי. כמו היא אוהבת. מאוד

אחות. לי שהיתה
 בבית־ אחות אהיה גדולה, ״כשאהיה

 מרוויחים שלא לי איכפת לא חולים.
 שמעניין מיקצוע זה כסף. הרבה בזה

אותי.
לי יש אותי. מעניין שח־מת ״גם

 אני לשחקנית״שח. שמתאים אופי
 גם ואני להישבר, ולא להילחם יודעת
 כדי — תכתבי אל זה את אבל חכמה,
שוויצ כן דווקא שאני יחשבו שלא
רית.״

 שח־מת זה ״מה מוותרת! לא
 לא־הומאני: מילחמה מישחק בעצם?

 למען הפשוטים החיילים את מקריבים
 ״משום קלדור. אברהם אומר הניצחון,״

מעודדים פאשיסטיים במישטרים כך

 הקולר מישטר קציני המישחק. את
שח־מת. לשחק הירבו יוון של נלים

 לאו־דווקא הוא במישחק ״המנצח
 המגלה זה אלא ביותר, החכם השחקן

 נלחם למשל, פישר, בובי רוח־לחימה.
 נכנע לא האחרונה, טיפת־דמו עד

קלדור־האב. מסביר ואופן,״ פנים בשום
 מוותרת,״ לא אף־פעם אני ״גם
 אני שהכי ״מה קלדור־הבת. אומרת
 הניצחון!" זה השח־מת במישחק אוהבת
 תוך וקורצת, צוחקת הילדה, מכריזה

 או הגדול אחיה את מכה שהיא כדי
 קרב־ מפגינה היא הקטן. באחיה בועטת

 ואחר״כך האמצעי, האח עם קצר ג׳ודו
 ומוצצת אותו מחבקת לאביה, פונה

רחב. בחיוך אצבע

מישפט
זעמגוו מרדכי

במישטרה, העיד הוא
 להעיד סירב אך
 איש- הוא מי בגית־המישפט.

המיסתורין?
 מעניין אך מעניין. היה פסק־הדין

 במרכזו: שעמד האיש היה יותר עור
וענונו. מרדכי

אלון: אילנה מדווחת
ידיד, עורך־דין לי אמר ״תבררי,״

 מרדכי באותו שמדובר הרגשה לי ״יש
 הוא הזה במישפט העד כי עצמו, וענונו

 טיפוס עקרונות, על המתעקש אדם
ממש.״ של

 פסק־דין עוסק שבו במישפט העד
 שמו העליון בית־המישפט של חדיש

 היחידי הפרט היה זה וענונו. מרדכי
העליון. בית־המישפט על־ידי שנמסר

 של פסק־הרין את בעיון קראתי
 המיש־ בסוגיה העליון בית־המישפט

 לעשות ניתן מה המעניינת: פטית
 במיש־ אותה שמסר אדם של בערותו

 בבית־ להעיד שלא המתעקש אך טרה,
 של לזהותו רמזים חיפשתי המישפט.

 למאסר ללכת שהעדיף העקשן, העד
 לחזור ולא בית־מישפט, ביזיון בעוון

 הרמז אבל במישטרה, עדותו על
 של פסק־הדיו כי היה שמצאתי היחידי

 בנצרת, ניתן המחוזי בית־המישפט
 וענונו של עירו מבאר־שבע, רחוק

המפורסם.
בר ראובן לעורך־הדין טילפנתי

 העליון בבית־המישפט שייצג חיים,
 סירב שווענונו הנאשם המערער, את

 בר־חיים בבית־המישפט. נגדו להעיד
וע מרדכי ״זה המיקרה. את היטב זכר
 ״והעניין אמר, הגלילית,״ מחצור נונו
בהרואין." במיסחר האשמה היה

 העקשן, העד כי היתה המסקנה
היש במישפט חדשה הלכה שקבע
המפורסם. וענונו איננו ראלי, רחוקה נצרת
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