
נוסון וכי

 צעקות־ שמעתי עבר מכל אחת. דקה
 בכל מישהו עבר כאילו זה היה אימים.

 ולאסירות לאסירים והודיע, לחוד תא
 צעקו קולות עשרות מציאותי. על

 בידיהם לזעזע מנסים כשהם במקהלה,
יהוד!״ ״יהוד! סורגי־הכלא: את

וקי זעקו וגברים נשים של קולות
 זה על זה לעלות מנסים כשהם ללו,

במיו בלט אחד קול פראיות. בצעקות
 שצעקה אשה, של קולה זה היה חד.

״יהוד!״ ומפחידה: נוראה בהיסטריה
 שלי התא על שהופקד השומר,

 לי שיסביר רציתי עברית. ידע במיוחד,
 נהרג ״בנה כל״כך. צועקת האשה מדוע

 מילחמת־סיני,״ בזמן היהודים על־ידי
השיב.
 לאחר עזה תושבי של מצבם מה

 בשום ולא במזון מחסור ״אין הפינוי?
 לשכנע השומר ניסה אחר,״ מיצרן
ובג אוכל שולח ״נשיא־מצרים אותי,
בשפע.״ הכל לנו ויש דים,

 לא ״היום בגדיו. על הצביע בגאווה
 פארוק. של בתקופה כמו מתלבשים

 של משכורתו טובים.״ הבגדים היום
 מצרי: שוטר של לזו שווה בעזה השומר

מצריות. לירות 20
נוס פרטים למדתי הלילה במשך

 במו שראה בפני התפאר השוטר פים.
 יושב בקאהיר אל־נאצר עבד את עיניו

 ומהת־ מדבריו ליווי. ללא בבית־קפה,
מרוצה. שהוא למדתי פארויותיו
 את הביאו סוף־סוף לאט. עבר הלילה

 השומר לי אמר בתשע, ארוחת־הבוקר.
חפצי. את ולארוז להתלבש להתכונן,
 המתינו מכוניות לחצד־שתי ירדתי

 אלי פנה שחורה כומתה בעל סרן לי.
 לעלות אותי ביקש באנגלית, באדיבות
 שעלי מצטער ״אני הראשונה. למכונית

 קשר הוא לי.. אמר עיניך,״ את לקשור
בקאהיר. לי שקנו בחולצה עיני את

 הגבול. לכיוון יצאנו זזו. המכוניות
 הסרן המנוע. השתתק רקות 20 כעבור

 את ראיתי בחולצה. הקשר את פתח
 התחלתי האו״ם. של הלבנות המכוניות

לישראל. באמת חוזר שאני להאמין
 וסגני- רבי־סרנים האו״ם, אנשי
 אלי ניגשו ודניים, הודיים אלופים
 ידי, את לחצו מהם חלק צוהלות. בפנים
בלתי־פוסק. בצילום עסקו וחלק

 והסרן אבולעפיה קצין־המישטרה
הניי אחרונים. בסידורים עסקו המצרי

 לשאלות פנו האו״ם וקציני נחתמו רות
 לקחו לומר? משהו לן ״יש שיגרתיות:

דבר־מה?״ לך
 ועל השעון על האו״ם לקצין סיפרתי

 שקרה מה על בקיצור וסיפרתי המצית,
 רשם הוא בתחנת־הרכבת. בעזה אתמול

בפינקסו. זאת
 שבה למכונית־המישטרה נכנסתי

 יצאנו מכשיר־אלחוט. הזמן כל פעל
 אתה לן. מחכה שלך ״האמא לדרך:
אבולעפיה. לי אמר מייד,״ אותה תראה

מכו ראיתי קילומטרים כמה אחרי
 בחוץ הכביש. על הונה פרטית נית

בידה. לי ומנפנת עומדת אשה ראיתי
אמא. זו אמא
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 השילטונות של האחריות מידת מעטה

 ברכבת לעזה, אותי ששלחו המצריים,
בלבד. חיילים ושני סמל בלווית זו,

 עזה. של המישטרה למיבצר הגענו
 כשביקרתי הכיבוש, אחרי אותו הכרתי
 מהמכונית אותי הוריד הקצין בעיר.

 ריק. תא־אסירים לתוך אותי והוביל
 ושלח התיק את ממני לקחת רצה הוא
 שהוא לי להסביר עברית דובר סמל
חפצי. את לבדוק רוצה

 בתיק שהיו החפצים כל את פיזרתי
 המעטפה את פתח הקצין הריצפה. על

 ולקח התעמולה חוברות עם הגדולה
 להביא לסמל שאמר אחרי איתו. אותה

ללכת. התכונן שמיכה, לי
 מסגן־אלוף החוברות את ״קיבלתי

הבי על לו סיפרתי אמרתי. בקאהיר!״
 את לי והחזיר שוכנע הוא בקאהיר. קור

המעטפה.
 שעבר השבוע מאז הראשונה בפעם

 מה כל את לכתוב אפשרות לי היתד,
 נגמר מאז שעבר הזמן במשך שהתרחש

 את כשכתבתי שלי. בעט המילוי
 שידי הבחנתי הראשונים, המישפטים

 היטב, בה שולט אינני ושעדיין רועדת,
 בי שאחזה הגדולה ההתרגשות אחרי
אחדים. רגעים לפני

 נכנס בערך, אחרי־הצהרים, בארבע
 מגש לי הביא הוא משופם. שוטר לתא

 ספל־סוכר מחרסינה, קומקום כוס, עם
 כאלה. לתנאים רגיל הייתי לא וכפית.
טוב. כאן אלי שיתייחסו הבנתי

 לספל, תה מזגתי תה. היה בקומקום
 הספקתי לא ושתיתי. סוכר בחשתי
 השוטר, כשחזר אחד ספל אלא לשתות

 ויצא. הסוכר ואת הקומקום את לקח
השתנו. התנאים לעצמי: חשבתי שוב

הקומ עם חזר השוטר נפתחה. הדלת
 השתנו התנאים תה. עוד לי ומזג קום

שוב.
 היום מהזיעה. החולצה את סחטתי

 שלי. האחרונה לרחצה יום 24 מלאו
לא עדיין אבל לאט־לאט, זחלו הרגעים
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שיחרורו אחרי אמו עם רפי
אמא! 1ז אמא

חי איתי. לעשות עומדים מה ידעתי
 על רישמית להודעה רגע בכל כיתי

 טוב שהרגשתי לומר קשה שיחרורי.
 מגבול דקות 20 מרחק עזה, בכלא

 גורלי יהיה מה לדעת מבלי ישראל,
הבאים. ברגעים
 בלווית גבוה, גבר לתא נכנס בשש

הו שזוף־פנים, היה הוא ושוטר. סמל
 זקוק אתה ״האם סימפאטית. פעתו

התנצ בנימת והוסיף, שאל למשהו?״
 בתחנת־ התקרית על מצטער ״אני לות:

הרכבת!״
 ושאלתי ההזדמנות את ניצלתי

 הגבר לישראל. אותי יחזירו מתי אותו
ליש חוזר שאתה לך אמר ״מי היתמם:
ראל?״

 עוגות אעוה
הכביש עו

 על־פני. הובילה החדש לתא דרך ך*
 אותי הכניסו ארוכים. מיסדרונות \ 1

 בארבע צוידתי ונקי. גדול לאולם
טובה. וארוחת־ערב שמיכות

אפילו ישנתי לא הלילה כל במשך

 בקא־ ״הסגן־אלוף לשקר: החלטתי
לי.״ אמר היר

בבו בשמונה ״מחר הצליח: התכסיס
 אותך ונחזיר למישרד אותך אקרא קר,

 אותי שיעבירו לי אמר הוא לישראל.״
יותר. נקי לחדר השלישית, לקומה
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הע על מדבקת באופטימיות המדבר

לנוח. רוצה היה הוא תיד.
 היה מה התאפקתי. לא זאת בכל

 היה, ״זה ביותר? המפחיד הרגע
 עלי התנפלו חזקים רופאים כשארבעה

 חזק, אותם תפסתי בכוח. פי את ופערו
 על אז חשבתי האם באגרופים. ככה

 חשבון־נפש? עשיתי מיוחד? משהו
יודע." לא זוכר, לא מאזן־חיים?
 הרגע על להצביע התקשה רודנסקי

̂  קשים. רגעים ״היו עבורו. ביותר הקשה
 שבועיים.״ נמשך זה

 ברגע כשנזכר לעזרתו בא סגל
 באיכילזב, שכב עוד ״כשמולה מצחיק:

 לא בימאי, בארץ נחת קשה, במצב
 הגיע הכימאי שמו. מה כרגע חשוב

 רץ הוא מנמל־התעופה. ישר לאיבילש
מולה...״ של למיטה
 זה מחזה. לקרוא לי הביא הוא ״...

רודנסקי. השתאה דחוף!״ לו היה
 בבעיות יותר טרוד נראה הוא

ה — ״והעיקר כאבי־השעה, היומיום,
בריאות!״

 ימי 10 עבורו תוכננו בפלאדה
 עוד לנוח אצטרך ״אחר־כך מנוחה.
 לבימה? אחזור מתי לפחות. וחצי חודש
 הבריאות!״ העיקר הבריאות, כל קודם

 •יי* וקרא קם ומרץ, תיקווה חדור סגל,
 כבר, להבריא ברודנסקי המפציר מכתב

 בחגיגות בחיפה, סגל עם שיופיע כדי
 כאן לכם חותם ״אני למדינה. 40ה־

 ״ששנינו שמוליק, הצהיר ועכשיו,״
 40ה־ ביום־העצמאות ביחד נופיע

 מ־ אופטימי יותר למדינת־ישראל!*
 רורנסקי, מלבד חייכו, הכל אופטימי.

 וההרגשה מהמחמאות הסמיק שספק
 עייף היה ספק חיוני, כל־כך להיות

לאומי־תרבותי. נכס מלהיות

- לאכול צייד
כמעט אחרי החיים ייראו יך ^
 רוד־ את עקצו הרופאים המוות? ^

 ייאלץ שהוא המאכלים שלל על נסקי,
^ מודאג. לא ״אני מהם. להינזר מעתה

*י ממחלת שנים במשך סובל אני
ומדב מעוגות נמנעתי לכן הסוכרת.

 לי שהביאו בבונבוניירות מתוקים. רים
 עכשיו נגעתי. לא לבית־החולים

 הזכירו כאן ו..." הלחם את גם הורדתי
 יצטרך ואילך שמעתה הרופאים לו

 ״אומנם למשל. בשר, מסוגי להינזר
 (גרגרן) כפרסר ידוע הייתי תמיד

 הקהל, לצחוק רודנסקי הודה גדול,״
 ברעב. חש לא אני ההתקף, מאז ״אבל

לאכול." צורך לי אין
̂  למוסד, שהפך השחקן, יעביר כיצד

 ״הכנתי מהתיאטרון? הרחק וחצי, חודש
 את עכשיו קורא אני ספרים. לעצמי

 והוא איש! איזה חזן. יעקב של ספרו
 אני צלילות! איזו !90ה־ לשנות מתקרב
 — להודות מיכולתו במיוחד מתפעל
טעות." עשיתי שם פה, טעיתי

 מרירות, במין חשתי השיחה במהלך
̂  רודנסקי. של מדבריו מוסווית, אומנם
נכון. קלטתי אם לבדוק ניסיתי

̂  רודנסקי איחר לא אותי,״ ״ביקר
ה ממנהלי ״אחד תחושותי, את לאשר

 אמרתי שמו. כרגע חשוב לא תיאטרון.
 את לצטט יכול אני ,כפנסיונר, לו:

ב לדבר ברנר כשניסה ברנד. (חיים)
 השתיק ,1920ב־ שהתקיימה וועידה

ל שאין בטענה כצנלסון ברל אותו
 יש ברנה,אבל ענה רשות־דיבור. בתר

 מרגיש: אני כך הצעקה!׳ רשות לי
רשות־הצעקה." את איבדתי לא שעוד

 עומס- של הרגיש לנושא שבנו
 אי־התחשבות, כדי עד המופרז העבודה
 השחקן של כתפיו על באחרונה שהוטל
 שמוליק בתיאטרון־הלאומי. הקשיש

 גן־ במחזה האחרונה בשורה נזכר סגל
הבן־אדם!" את החבדבנ'ם:״שכחו

 רוד־ את שאלתי הרגשתך?" ״זוהי
נסקי.

 ועשה בכורסה באי״נוחות נע השחקן
 בדיוק ״לא ממנה, להתרומם מאמצים

ביום..." הצגות שלוש אבל ככה,
 הירהרתי דחוסה. היתה האווירה

 היה או התקף־לב, שעבר שמי בקול
אחרי שהחיים מספר מהמוות, פסיעה

מוש מקבלים ללא־היכר. משתנים כן
לגמרי. אחרים גים

 כל ״חכי, רודנסקי, הירהר ״נראה,״
לפניי!" עוד החיים
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