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מונולוג1
^ ש לי שיר כזה :״נולדתי בראש
העין״.״ כתב אותו דן אלמגור .זוהי
בעצם הביוגראפיה שלי.
נולדתי בראש־העין לפני  39שנים.
בעצם ,אמי היתה בהריון עוד בתימן,
אבל נולדתי בארץ ,ככה באמצע.
אני גם בין המזלות גדי ודלי.
אני לא זוכר את זה ,אבל הורי,
שהגיעו ב־ , 1950סיפרו לי שגרו בהת
חלה באוהלים .הם הגיעו ב״מרבד־
הקסמים״ מתימן ,מעיר קטנה ששמה
נאטאפה .הם סיפרו לי שעלו למטוס
ולא ידעו בדיוק לאן נוסעים ,למה.

בכל שכונה היו איזה  30בתי־כנסת.
למדנו כמובן בנים ובנות לחוד ,בנפרד.
אני זוכר שהורי ראו אותי רוקד בעינבל
בטייטס הדוקים — הס חטפו ש1ק,
נדהמו.
אני איש מסורתי .אני־ לא מערבב
בשר וחלב ,אומר :״בעזרת השם...״ —
כל הזמן אומר .ביום־כיפור אני חוזר
הביתה לאמא שלי ,שתהיה בריאה עד
 , 120עוזב את אשתי והילדים ונוסע
לשם לבד .אני מתייסר וצם כל היום.
אני חושב שטוב לאדם שתהיה לו
איזו אמונה ,ולא חשוב מה!

אלא סבל בכל מיני בתי־חולים .זה
נמשך שלוש שנים מאז התאונה .עד
היום אני לא מסוגל לדרור בבתי־חולים
מסויימים ,איפה שהוא שכב .היתה לי
תקופה נורא קשה .הייתי מאור קרוב
לאבי.
אנחנו שישה אחים .אני הייתי בך
הזקונים .אני מרגיש כאילו אני ממשיר
בדרכו של אבי.
הוא היה אורג־השטיחים של האי
מאם של המלר בתימן .את יודעת מה
זה? זאת אחת המישרות הגבוהות ביותר
שקיימות! אוהו ,כמה שזה מכובד!

לא מאמין שהוא הגיע כדי לשפר את
מעמדו בקרב עדות״המיזרח ,מה פת־
אום! אני דווקא שמח שהיכרתי אותו
בתקופה הרעה.

• תאר את הידידות הזאת.
שוש ואני היינו אצלם )אצל הפ
רסים( עשרות פעמים בבית .אני מאמין
באמונה שלמה שסוניה ושימעון באמת
אוהבים אותי .אני חושב ששימעון אדם
מקסים .אפשר לפגוש אצלי במסיבות
גם עובדי־עירייה ,גם אנשים פשוטים.
אין אצלי כזה דבר ,שאני מזמין מישהו

.יעצתי לשיגעון לקחת
אח מישרד־האווגר!״
זיכרון־ילדות חזק? אמי היתה תמיד
מספרת ,ככה ,ליד השולחן בערב־שבת,
איך חליתי והתנפחתי נורא .היא סיפרה
איך הם שמרו עלי יומם ולילה בבית-
החולים ,כי פחדו שיגנבו אותי .את
מכירה את האגדה על ״ילדי תימן הא
בודים״? זה נורא מטריד אותי.
בראש־העץ היו אז רק תימנים .היה
רק אשכנזי אחד בכל העיירה.

בגלל תפקיד .אני מזמין חברים! שימ־
עון הוא חבר!

• על מה אתם משוחחים בי
ניכם?
הוא"שואל כמה תקליטים אני מוכר,
מהן תוכניות  .,עכשיו הוא שאל לדעתי,
כשלקח את המישרד הקשה הזה)מיש־
רד־האוצר(.

• מה ענית לו?
נו ,אני לא כזה מומחה ...יעצתי לו
לקחת את זה ...חבריי הטובים ,שהכירו
אותו מהתיקשורת ,הטלוויזיה ,ושהת־
רשמו ככה־ככה ,התאהבו בו דרו המ
סיבות .ביום ראשון שעבר ,ביום־ההו־
לדת שלי בפאב ,הוא היה ממש בדרן.

אני לא יכול לומר שהרגשנו עניים,
מפני שאבי ואמי — גם אמי עבדה
בפרדסים! ממש קטפה מהעצים! —
עבדו מאוד קשה כדי שלא נרגיש
עניים .אבי עבד בפרדסים ובעבודות
נוספות .היה בית מלא ,תוסס ,חם .בית
תימני זה שירים ,זה אוכל .עד היום,
כשמישהו מגיע הביתה ,אמא שלי מכ
ריחה אותו לאכול :״אץ כזה דבר ׳לא
רעב׳ — אתה חייב לאכול!״

• גס מזכ״ל ההסתדרות יש
ראל קיסר כיכב שם?
אוהו! אותו אני מכיר עור מראש־
העין! אני לא קרוב אליו מפני שהוא
תימני .בטח ,שוש ואני בני־בית אצלם
)אצל הקיסרים( .איש נחמד מאוד ,קי־ ־*יי
סר.

♦ אנא.. :זה קוה
נתאונת־וונים!״
ל^בי נפטר ב־ . 1971זה קרה בת־
אונת־דרכים .הוא לא נפטר מייד,

מ ק ד □ ב חי רו ת
ביום הראשון שעבר הגיעו שימעון וישראל ועוד חברים טוגי ס
לפאב תל־אביבי וחגגו א ת יום־ההולדת ה־ 39של ניטים .בשנים
האחרונות הייתי נוכחת באירועים דומים ,שהתקיימו במישע דה
בשכונת-התיקווה ובאולמות המוניים ,שעוררו בי אסוסיאציה של
חתן־כלה .אינני זוכרת א ם החינגות נערכו לכבוד מל א ת כד״וכך־
אביבים לחתן־השימחה ,או לכבוד הוצאת תקליט ,אבל זכור לי
שכולם בירכו את כולם ,אכלו ,הצטלמו .האירועים האלה מקוטל 
גים אצלי ,משום-מה ,ת ח ת הסעיף ״בחירות״.
השבוע ,אחרי שכל מיני טובי־לב פירטמו ששימעון פרט נישק את
ניטים גרמה ,ודי מחה כשהתבק ש לעשות ז א ת בשנית ,לא עמדתי
בפיתוי והחלטתי לראיין א ת התופעה ״גרמה".
בחור נחמד ,ניטים גרמה ,לבבי להפליא .לפני שהטפקתי לברכו
לשלום ,חטפתי נשיקה וחיוכים )מהלב!( ואווירה ,כמו שאומרים,
טחבקית .גרמה מאמין ,באמת ובתמים ,שפרט וקיטר ,ולפעמים
ברעם וכל מי שמגיעים למטיבות״יחטי-הציבור שלו ,ה ם חברים,
ואין הוא מעלה כלל על דעתו כל אפשרות אחרת .האפשרות
שפוליטיקאים מנסי ם לתפוט טרמפ על זמר ממוצא תימני אף לא
מס תובב ת בראשו הנקי :״אני לא אוהב א ת המילה קיפוח .בראש־
העין היינו כולנו תימנים .היינו אשכרה מנותקים .לא ידענו שיש
קיפוח .הרגשתי א ת זה רק כשהקלטתי שני שירים ,ושמתי לב
שמנסים לשים לי רגליים .אז חשבתי שאני הולך לכבוש א ת העולם.
היה לי אז נורא קשה...״.
פרט לחברות ההדוקה שלו עם פרט ,הוא מתכונן בימים אלה
לקדם־אירוויזיון ומחזיק אצבעות שהפעם יעשה זאת .אחרי שנים
רבות בשדה־הבידור הישראלי ,הזמר החביב  -תלתלי״כיבשה
שחורים ,חליפת־ג׳יגט ,נעלי״טפורט ,ששר בזמנו א ת הלהיט ,.אני
הוא מלך הקטטות" ,מנטה לקצור כתרים גם במיסנרות רישמיות
יותר ,עם כל ההסתייגויות) שלו(.
כל הקצוות ושלל העיסוקים מתחברים .כשם שגרמה הוא מקד ם־
המכירות של פרט בפוליטיקה ,הרי פרס ,לגב* הזמר הנחמד גרמה,
הוא בדיוק אותו הדבר  -מקדם־מכירות ב תחו ם שלו,
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• הפעם סוניה נעדרה מהת
מונות.

גרמה עם פרס בחגיגה בפאב
,חבו־כנסת 1רםה ...בזה יש מין שליחוח
הוא התייתם בגיל צעיר .אני זוכר
איך ידע את התנ״ך בעל־פה .כשהייתי
קטן ,היינו מתאספים סביב הרדיו ומק
שיבים לחידון־התנ״ך — עוד לא היתה
לנו טלוויזיה — ואבא היה עונה לפני
שהיו משמיעים את התשובה .תמיד
ידע את התשובה הנכונה .כשהגיע אר
צה ,עבד קשה בפרדסים .אחרי העבודה,
היה אורג שטיחים למשכית .יש לנו
בבית עבודות רבות שלו.
הוא היה פייטן ,תלמיד חכם .כש־
התקבלתי ללהקת עינבל .רצו שאשנה
את שם־המישפחה שלי .אז כולם עיב־
רתו את שמותיהם .אני התעקשתי ,לא
הסכמתי בגלל אבא .ירשתי ממנו את
הפיוט ,השירה ,הריקוד .הרגשתי שאני
ממשיו־דרכו .אמרו לי :״עם שם כמו
גרמה ,איך תצליח?" התעקשתי.
איך הגיב ,כשעבר ארצה ונאלץ
לעבוד בפרדם? הוא היה צנוע .זה לא
ייאמן .כשקראו לו :״הרב״ בגלל הידע
שלו — הוא לא הסכים.
הוא באמת היה עילוי .כשלא ידעו
משהו ,פנו אליו .הזקנים בראש־העין
זוכרים אותו ער היום.

• דת.. :אני נוסע
בשבח.״,׳
^ נ י בא מבית דתי .בטח .אני מנשק
מזוזות .בית שלא נסעו בו בשבת,
בירכו לפני האוכל.
כשהייתי קטן ,זרקו אבנים על כל
מכונית שנסעה בשבת בראש־העין.

אבל אני נוסע בשבת .מאז שאבי
נפטר ,אני משתדל לקיים כל מיני
דברים ,אבל המיקצוע לא תמיד מאפ
שר.
אני מנסה ללמד את ילדיי מסורת.
יש לי שלושה ילדים :שירה — בת ,8
ליהי — בת  ,6וצדוקי — בן  4וחצי,
על־שם אבי.

• שימשו נוס:
.הידידות שוי ושוו,
שוש וסוניה...״
• איך נוצרה ההיכרות שלך
עם פרם?
היכרתי אותו באמצעות חבר־כנסת
לשעבר ,יהודה חשאי .הופעתי באיזו
הופעה באמפיתיאטרון בפתח־תיקווה,
והיכרתי את שימעון מאחורי־הקלעים.
מאז באמת התיידדנו.

• מה פירוש ,״התיידדנו״?
הוא עשה ארוחת־ערב — לא זוכר
מתי ,לא משנה — לכבוד ראשי־ערים,
הוא הזמין את ניסים גרמה .הידידות
שלי ושלו ,הידידות של שוש ,אשתי,
עם סוניה .אנשים חושבים שזה רק
בגלל תפקידו .זה לא נכון.

• איד הגעתם לסטאטוס של
״ידידים״ מההיכרות באמפי
תיאטרון ,מאחורי־הקלעים?
אחר״כך נשאתי את שוש לאשה.
הזמנתי אותו — הוא הגיע .אז הוא היה
באופוזיציה ,בתקופת־השפל שלו .אני

זהו ,שימעון הגיע ישר מאיזו ארוחה
בקינדד״זיד .לכן ,כנראה ,היא לא הצ
טרפה .הוא הלך מוקדם מהמסיבה .בע
צם הוא גם בא מוקדם .אחרי כמה ימים
קיבלתי כמה הודעות מבורבה ,את יו
דעת מי זה)נהגו של פרם( .הוא השאיר
לי הודעות שיש לו מתנה בשבילי.
המתנה זה משימעון ,לא ממנו!

• השמות שהזכרת — פרס,
קיסר — נמנים עם מיפלגת־ —

..שבוע
בל■ גרמה...
פעס ,אחרי א חת מ מסיבו ת
שימון־וניסים ,רשמתי מפיו
של א ח ד המגוהציס הממושק־
פיס שלצידו של שימעון פרט
א ת הדברים הבאים:
״נראה שזה התחיל בתקו־
פת־המידבר ,הבי מידבר ,של
שימון .אגי לא הייתי אז עם
שימון ,אבל סיפרו לי שגרמה
הזה הזמין א ת שימון לחתונה
שלו .לא יודע בזכות מה שימון
בא ...אבל מאז הוא לא נותן
מנוח .שימון כבד התרגל .כש 
יש איזה שבוע בלי אירוע עם
גרמה  -אז לשימון ח ס ר משהו.
הוא ל א נותן לשימון לחיות,
פשוט לא נותן לו מנוח ,כל
הזמן מ ת ח ב ק איתו .שימון) מה
זה מאושר! בשבילו ,כולם -
חיים משה ,עופרה חזה  -כולם
זה ניטים גרמה!"

נכנס לזה .לא מבין .אני לא חבר״כנסת.
למשל ערבים :התשובה שלי על הש
אלה מה לעשות איתם היא שאבא שלי
היה אומר שצריך לתת להם לחיות את
החיים שלהם ,ולנו — את החיים שלנו.
אי־אפשר לזרוק אותם לים .אני אומר:
״תנו לי לחיות בשלום וקחו ממני עוד
חלקת־אדמה!״

• אמו חלקת-אדמה בדיוק?
אני מאמץ שבשביל זה יש ממשלה.
נכון ,הממשלה כיום לא מייצגת דווקא
אותי.

• ע ם דיעות כאלה ,הייתי
מצפה לראות אותך משתתף!
בעצרות־מחאה .בכלמאת ,לא
זכור לי שהשתתפת באירועים
כאלה.
אולי מחוסר־זמן .אני בחור לא פחדן.

ניסיס עם סוניה פרס
.סזניה ושימענן באמח אוהבים אנה׳...־

העבודה .אתה מזוהה איתה?
אני אף־פעם לא ברחתי מפוליטיקה.
תמיד אמרו ,במשך שנים ,שלאמן אסור
להביע ריעות פוליטיות .אבל מה זה
אמן? אמן הוא קודם־כל בן־אדם! אבי
היה איש־מפא״י .אני מרגיש שאני ממ
שיך דרכו של אבי ,מנוחתו עדן.

• אתה מחלין? דיעות פולי
טיות עם פרס?

אני מדבר איתו על פוליטיקה .זה

אילו היו מציעים לי עכשיו — אני
לא חושב שהייתי מסכים.

ליכוד אכלו וצחקו עם חברי־כנסת מה
מערך .אז הבנתי שהכל סתם ,שאין
מילחמות ביניהם.

• ובעתיד?

אולי כן .חבר־הכנסת גרמה ...יש בזה
מין שליחות .לא ,לא דיברתי על זה עם
שימעון.

•״מערד״ — זהו מושג
כוללני .היכן אתה ממוקם במ
ערה

אמרתי :קיסר ,שימעון — א ת יכולה
להבין .לעומת זאת במסיבה הלפני-
אחרונה היה עוזי ברעם .הוא שר ,עלה
על הבימה.

נימים בן (1968) 18
.הרגשתי שהנשמה נשרפה לי"...

• זמר. :ה״ת׳ מסס
את נר תכסו
עד סדים...־
ף* בית־הספר תמיד רקדתי ושר־
* ₪תי .תמיד הייתי הילד שעליו בו
נים את התוכניות של סוף־השנה ,הח
גים .אף־פעם לא חשבתי שמזה אפשר
להתפרנס.
אמי היתה חרדה .תמיד היתה אומ
רת :״לחמשת הילדים שלי יש מיקצוע:
אחד מכונאי ,אחד ...רק לניסים אני
דואגת!״
לא הלך לי כלום .הייתי עובד ,אחרי
הצבא ,פה יומיים — ומבזבז את כל
הכסף על בגדים ,שם יומיים — נעלם!
יום אחד נודע לי שעושים בחינות
ללהקת שנבל .אני זוכר איך ניגשתי
לבית ברחוב אלכסנדר־ינאי .פתחה לי
את הדלת אשה קטנה)שרה לוי־תנאי(
ופקדה :״תרקוד! תשיר!" ככה ,בלי כל
הכנה.
התקבלתי ללהקה .ב־ , 1971כשהיי
תי בן  ,21יצאתי עם הלהקה לארצות־

הברית .זאת היתה הפעם הראשונה
שיצאתי מהארץ .איפה היה לי סיכוי
לצאת אחרת? איזה שינוי :מראש־העין
— לניו־יורק!
נשארנו שם שלושה חודשים .במיל־
חמת יום־כיפור נסענו פעם נוספת ,וב־
 — 1975בפעם נוספת לדרום־אמ־
ריקה .היינו שם חמישה וחצי חודשים.
עזבתי את שנבל מפני שהפכו אותי
לרקדן .שרתי ,אבל זה לא היה מספיק.
הרגשתי שהנשמה נשרפת לי .אז יצא
תי והפקתי תקליט על חשבוני .זה היה
לפני  10שנים .למזלי ,התקליט הת
קבל ,הצליח .ניסים גרמה עשה פתאום
תוכנית־טלוויזיה ,נעשה מוכר .מה זה
״הצליח"? לא מכרתי  100אלף עותקים,
אבל.
החלטתי שאני לא מופיע בחתונות,
לא מתחרה בתחרויות קדם־אירוויזיון.
אני זוכר איך חברים אמרו לי :״רק ככה
תעשה כסף! תצליח!" בכל זאת ,לא
נכנעתי ועשיתי תקליט .אחר־כך הש
תתפתי בהצגה בבית־לסין ,שנתנה לי
דחיפה אדירה — ילדי הברך)הצגה על
קורות התימנים בארץ(.
כן ,הפעם אני משתתף בתחרות
הקדם־אירוויזיון .לא התכוונתי .כתבתי
שיר לתקליט ,השמעתי אותו למפיק־
הטלוויזיה חיים מלובן ,והייתי אמור
להופיע איתו בטלוויזיה .מלובן התל
הב :״גרמה ,יש לך להיט ביד!״
ביום השישי בבוקר היה התאריך
האחרון להגשת השירים לתחרות .אני
)המשך בעמיד (40

גרמה בתפקיד יעקוב ,כרקח
.הנר׳ חטפ 1שנק"...
לא שאנחנו יושבים בישיבות ,אבל בכל
מיני צורות מזדמנות ,זה יוצא .הוא איש
מאוד פתוח .גם קיסר .אצלי — זה או
שיש לי אשכרה חברים ,או שלא ,את
—
מבינה?

• י ש לך גם חברים בליכוד?
רוני מילוא ,דויד לוי ,משה קצב.
אריאל שרון — לפני שמונה חודשים
הופעתי במקום שהוא היה .הוא קם
וחשבתי שיעזוב .הבנתי אותו ,בסדר,
לפני בחירות .אבל הוא דווקא התיישב
בחזרה ושר.

• זה עוד לא הופך אותו לח
בר...
לרוני מילוא — לא הוזמנתי הבי
תה ,אבל הוזמנתי למסיבות בהשתת
פותו .אני חושב שהם )הליכודניקים(
מזהים אותי עם המערך .ראיתי אותם
יושבים ושותים בקפה־הבימה ,שבו
עיים לפני הבחירות :חברי-כנסת מה

• התכוונתי לדיעות ,לא לא
נשים.
מה בדיוק הריעות שלי? אני לא

.במו
בית־מיקדש!
אחרי שיחה ממושכת עם
גרמה ,ביק שתי ממנו לנשות
ולהגדיר לי א ת המושג ״זמר"
גמישפט אחד.
גרמה הישש ,הישש ,לבסוף
ירה :״זמר זה אד ם שיש לו
נשטה .זה יוצא לו מהלב ,מה 
נשמה ,מהדם! זה כמו בית־
כנשת ,כמו בית״מיקדש!"

אני אולי האמן היחידי בארץ שתמיד
הזדהה עם המיפלגה .יכול להיות שזה
פגע בי .אני לא יודע .התחלתי באיזו
דרך ,ואני ממשיך.

• ה מ ערך הציע לכוכב־כדו-
רגל)משה סיני( להיכלל ברש;״
מתו לכנסת .מדוע שלא תיכלל
גם אתה?
לא מעניין אותי לשים עצמי בר־
שימת־המערך לכנסת .אילו היו לי
שאיפות להיות בפוליטיקה — לא
היתה לי כל בעיה.

• ע ק ב הכישורים שלד ,או
עקב קשריך?
מפני שיש מאחוריי המונים של
קהל ,יש מאחוריי אישים פוליטיים.
אחרי הרבה שנים במיקצוע...

• הציעו לך להיות ברשימה
לכנסת ,כפי שהציעו לסיני?

שוש גרמה עם פרם
.בינם־ההולדת שלי ,פרס היה ממש בדרן...־
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—יעצת* לשימעון...״—
תם ,ועכשיו הד ק ה ה־ 90וכבר אין מ ה לעשות.
ישנים  -הגיע זמן להתעורר ,ואפילו א ם הצבעתם
ליכוד!

• □לחנות ח שודה

• אץ גבול
אם א ת משה עמירג גרשו מתנועת״החרות נגלל
דיעותיו ,לשמיר וארנס צריכים להרוס גס א ת הבית.
עמירב ,שחתם השבוע על מודעת יש גבול ,יכול
היום לחזור הביתה ,לליכוד ,ועם קצת מזל עוד יתמ 
נה כשר .רק הליכוד יכול!

• ר ב !,אוהב
את זה רק ב ג דו ל
רבין גילה שגירוש מ סי תי ם בודדים אינו יעיל .אך
למי שכבר התעודד מכך שרבין מתנגד לגירושים של
בודדים ,נכונה אכזבה .ב אחרונה ה תגל תה הפקוד ה
של או תו רבין במיבצע דני במילחמת־העצמאות ,בזו
הלשון:
״ .1יש לגרש א ת תושבי לוד מיד בלי להתח שב
בגילם .יש לשלוח או ת ם לכיוון בי ת נבאללה .יפתח
)חטיבה בפלמ״ח( תקבע א ת השיטה ,ותדווח מיד
למיפקדת המיבצע ולמיפקדת ח טי ב ה .8
״ .2לבצע מיד.״
על הפקוד ה ח תום א ח ד ״יצחק ר.״ קצין־המיבצעים
של הפלמ״ח.
מס תבר שרבץ מ א מין רק בגירושים ה מוניים 

• ״והי□ הוא אותו הים״
אם נאמין ,במידה ועדיין אפשר ,כי שמיר יודע
״שערבים הם ערבים״ ,ונצטרך להסביר א ת ההתקפ 
לות היונית הברורה שלו מעמדות לאומיות מינימ 
ליסטיות ,הרי ההסבר היחידי שניתן לחשוב עליו

ג׳ונתן פולארד ,שהעביר מידע חיוני להגנתה של
מדינה ידידותית ,החתומה על מיזכר לשיתוף־פעולה
אסטרטגי ,נשפט למאסר״עולם.
ואילו אצלנו ,על חברות באירגון־טרור ערבי זוכים
בתישעה חוד שי-מאסר בלבד.
רוני בן־אפרת היתה בקשר שוטף עם צאלח ראפת,
ששימש ראש מנגנון הפיגועים של החזית הדמוקר 
טית לשיחרור פלסטין בראשות נאיף חוואתמה ,והיה
מיספר  3באירגון .בפקודתו הקימה עיתון ,שלפי ד ב 
ריה ראתה בו כלי לשרות מטרות האירגון ,ומשימתה
היתה ״להשריש אותו בקרב המוני ...19*8״ כמו-כן
השתתפה ב הק מ ת אירגוני נוער ונשים של החזית,
ולא הס תפק ה בכך ,אלא גם הסתירה בדירתה את
המחבל המבוקש ג מל זכות ,ממנהיגי החזית בעזה.
שופט בית״המישפט העליון ,אהרון ברק ,ליברל
הידוע בפועלו הרב למען זכויות״הפרט ,קבע באחד
מהדיונים בענייו ,שאמנם ״על-פי הודעותיהם לא
ביקשו המשיבים לפעול פעולה צבאית ,אך הם היוו
זרוע אזרחית של מנגנון־טרור צבאי ,הבא להשמיד
את המדינה .התנהגות זו ,אם אכן תוכח )ואכן הו 
כחה( חורגת מכל המקובל ונסבל בחברה דמוקרטית.
סובלנות לדיעות חורגות היא עניין אחד ,הצטרפות
לאירגון־טרור היא עניין אחר"...
על רקע דברים אלה של השופט ברק ,תמוהה ביו 
תר העיסקה המפוקפקת שנחתמה עם הטרוריסטים,
וחשודה עוד יותר הודעתו של התובע ,עוזי חסון:
״הסכמנו לעיסקה זו מכיוון שראינו בהודאה של הנא 
שמים אלמנט של חרטה ,ומשום שההודעה מקצרת
את ההליכים וחוסכ ת בזמנו של בית־המישפט ,מא 
חר שהמישפט התארך מעבר לכל פרופורציה .הסכמנו
שרוני בן־אפרת תשוחרר מיד בשל הבעיה האנושית
הקשה של גידול ילדים .בעבירות אלו יש אמנם א ס 
פקט ביטחוני ,וקרו כבר מיקרים שנאשמים אחרים,
אזרחים ישראליים ויהודיים ,עברו עבירות-ריגול,
אך כאן מדובר בפעם הראשונה בהצטרפות לאירגון־
טרור של יהודים אזרחי״ישראל ,ובחציית הקווים ה 
לאומיים .איננו רוצים הפעם למצות א ת הדין כאשר
מדובר בעבירה ראשונה מסוגה".
מוזר ,לעיסקה שכזו זכו בעבר רק שטינקרים של

ח גז ח רי ם
הדחף שר הרוצח
הוצא להורג ♦ במכת־חשמל
של  2000וולט ,שנמשכה  60שגיות,
בסטרק ,פלורידה ,תיאודור באנדי
) 11 ,(42שנים אחרי שנידון למוות
בכיסא החשמלי על שורת מעשי אונס
ורצח ברחבי ארצות־הברית של לפחות
 16צעירות ,שבהם הודה )לדעת הר
שויות היה מיספר קורבנותיו — .(30
באנדי ,בשעתו סטודנט יפה־תואר
ומצטיין למישפטים ,ביצע את מעשיו
כשהוא חוטף את קורבנותיו ,בעיקר
סטודנטיות ,בשעות־לילה ממגוריהן או
בשעות־יום ממיגרשי־חנייה .בהודאתו
הסביר באנדי כי נטייתו לשתייה ול-
פורנוגראפיה קשה ,היא שדחפה אותו
למעשיו הנפשעים.

הגיסה של השרך
נפטרה ♦ בתל־אביב ,חודש לפני
יום־הולדתה ה־ ,78חמדה נו ס ך
מהם ,מישפטנית ועורכת שבועון-
הנשים לאשה .מוזס ,אלמנתו של ה
פרקליט ראובן מוזס ,אחד מארבעת
בניו של איל־העיתונות המנוח יהודה

עורכת נוסךמוזם
מישפטי־אישות  1מלכודהי 1פי

ענת סרגוסטי ,העולם הזה

מוזס ,נולדה בקושטא לאב מישפטן
)שהיה היועץ המישפטי של שגרירות
רוסיה הצארית בבירה העות׳מאנית
ולימים שופט־שלום ביפו( ולאם רונד
את־עיניים .היא התמחתה במישפטי־
אישות ,אך שימעה הלך לפגיה בעיקר
כעורכת)של לאשה ,שבמיסגרתו יזמה
את תחרות מלכת־היופי בארץ ובמשך
שנים מיספר ,בימי מילחמת־העולם
השנייה ,של יר שת אחחנות ,באותם
ימים צהרון בן ארבעה עמודים ,עת
עורכו הקבוע ,גיסה נוח מוזס המנוח,
שירת בצבא הבריטי(.

)המשך סעמנד (39
בכלל לא מתעורר לפני  . 12.00הח
לטתי להגיש את השיר ביום החמישי
בלילה ,בדקה ה־ ,90וביקשתי מישהו
■י׳־־
שייגש על הבוקר.
אני לא מאוכזב שלא כבשתי את
הפיסגה בבום .מה ייצא לי אם אכנס
למשברים? אבל ,ברוך השם ,זאת הו
לכת להיות השנה שלי ,בעזרת־השם.
אני אחרי תקליט חמישי — וזה אומר
חמסה — ואני הולך להעלות מופע־
יחיד.

ס אמונות טבלות:
״אמונה שלא אגלה
אותת..׳
ך* ן ,יש לי אמונה שלא אגלה אותה.
זאת אמונה של שנים .זה מה שאני
עושה לפני ואחרי הופעה .אם אגלה
יותר — זאת כבר לא אמונה.

♦ נסו.. :אלוהים
שלח ל■ להיות
מיליונו...״
ן* ש לי בית משלי ומכונית משלי.
אשתי לא עובדת ,ויש לנו שלושה
ילדים באהבה .אני לא עשיר ולא עני.
אני גר בפתודתיקווה — זה בדיוק
בין תל־אביב לבין ראש־העין ...זאת
עיר טובה לגידול ילדים.
עכשיו אני נזכר — כשהייתי
בקנדה ,ב־ , 1973עם שנבל ,הזמינו את
הלהקה האנשים שתרמו את בלומפילר.
ולאנשים האלה היו שתי בנות .אחרי
שבוע הגיעה האמא שלהן למלווה של
הלהקה ואמרה לה :״הבנות שלי ית
חתנו רק עם יהודי! אני רוצה שניסים
יתחתן עם הגדולה .נסדר לו חוזה מיו־ **־־
חד — הוא יהיה חצי שנה בארץ ,חצי
שנה פה"...
אני זוכר שהיא נתנה לי מין תיק

השופט של הפרס
הוא ששמיר מנסה לסובב א ת כולם .במילים אחרות:
להעתיק א ת הרעיון מאלון ז״ל  -ל ת ת תוכנית מדי 
נית פשרנית ו מ ת חסד ת ,כדי להיראות מתון ונחמד,
אבל עם איזה אלמנט חסר ,שימנע הסכמה ערבית,
ושיציירם כסרבני־השלום בעיני העולם.
אבל שמיר ייכשל כמו אלון ,כי ״ערבים כמו ער 
בים" כבר למדו להוציא מאיתנו שטחים תמורת נייר,
ו״ערבים כמו ערבים" יודעים לזעוק לעולם ולדרוש
לחץ על ישראל להשגת אותו ״חסר קטן" להשלמת
״השלום".
ו״ערבים כמו ערבים" ,יודעים שיהודים כמו יהו 
דים מוכנים לוותר עוד קצת ,עוד קצת ועוד קצת
בשביל נייר של ״שלום״.
ואני יודע ,כמו ששמיר יודע ,שגם א ם נהיה בגודל
של ליכטנשטיין ״הים הוא אותו הים״.

• רוני□ למות ב כ בו ד
עורך־הדין יצחק חושן ,מועמד ר״ץ למועצת עיריית
תל־אביב ,הו א יו״ר ״האגודה למען הזכו ת למות בכ 
בוד״ .וזה משום־מה ,כל־כך מ ת אי ם ל ה ם שם בר״ץ.
אצלנו ,בימין ,ל א כל־כך מתח שק למות ,ואפילו בכ 
בוד .א ת ם הבנ ת ם א ת זה ,שם בר״ץ!

• געגועים
לימים שהשמאל היה תיאורטי כמו יוסי שריד ו 
שולמית אלוני ,ולא מעשי כמו שמיר ומרידור.

• מחכים לגגו ת?
הנה פייצל חו סייני נפגש בכל או עם מתאם־הפעו־
לות־בשטחים ,שמואל גורן ,וכבר משתחרר ממעצר
מינהלי .והנה סעיד כנעאן מ שכם יוצ א ב שקט לפגי 
שות עם אנשי־מימשל בכירים בקאהיר .והנה מתבשל
לנו כ אן תבשיל ,ממש מ ת ח ת לאף .ורק אל תגידו,
אחר־כך ,תנועת־הימין ,שהייתם מופתעים ,שלא ידע
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השב״כ .ואם כך תנהג התביעה גם כלפי נתבעים
אחרים ,אז יש לי עצה מועילה לכל אחד :״הודה
באשמה" ,אפילו בלי הבעת ״חרטה" מפורשת ,הצבע
על ״התארכות המישפט וביזבוז זמנו של בית״המיש־
פט״ ,הזכר א ת ״ילדיך" ,הדגש שזו ״עבירה ראשונה
מסוגה" אצלך ,ובקש א ת עורך-הדין חסון כדי לסגור
איתו א ת עיסקת״הטיעון!

• הונעה לשיווי
ההונבעה בב חירו ת
בדי ק ה מ קיפ ה שערך ״הארץ״ העלתה כי שינוי שי־
טת־הבחירו ת ל שיטה איזורי ת־יחסי ת כלשהי י בי א
לאותן ה תוצ או ת כמו בבחירות האחרונו ת  -הליכוד
ראשון ,המערך שני וגוש הד תיי ם שלישי ,ובגדול.
השינוי היחידי הו א היעלמות כל סיעות האופוזיצ 
יה.
במדינות מסויימות ,כרוסיה ,זה נ ק ר א ״דמוקרטיה
עממית״ ,וה שאלה הי א א ם זהו השינוי שהציבור כל־
כך רוצה בו.
לי יש הצעה א ח ר ת  -ה פ סי קו להצביע עבור הליכוד
והמערך ,ו אז נשיג א ת השינוי המיוחל.
א ת ה הבנ ת א ת זה ,רייכמן׳

• געגועים
לימים היפים ,עם ההפגנות היפות ,של האנשים
היפים ,נגד שר-הביטחון הרוצח.
מעניין ,למה זה נפסק לכל-כך הרבה זמן!!

• הונעה
להומו׳□□׳□
קחו  400,000או ה בי־ אד ם לכיכר מלכי־ישראל,
והפגינו נגד ״שר־התחבורה הרוצח״!

נפטר ♦ בתל־אביב ,בגיל ,79
בנימין יצחק מיכלי ,סופר)שלמם
של ב1י הארץ( ,מבקר )ליד הא1בנ״ם(
ועורך )של ירחון אגודת־הסופרים,
מאזניים( .מיכלי ,יליד בסרביה ,איזור
הספר הרומני־רוסי ,שנולד כבנימין יצ
חק דוחובני  ,היה במולדתו תלמיד־
ישיבה ומורה לעברית ובארץ איש הס
תדרות העובדים )ארכיון ומוסיאון
תנועת־העבודה( ,יו״ר אגודת־הסופרים
וחבר במיספר רב של ועדות־שופטים
להענקת פרסים ספרותיים )בין היתר:
פרס ישראל ,פרס ביאליק ,פרס ברנר(.

השפם של הצייר
נ פ ט ר ♦ בפיגוארס שבצפון־ספרד,
אחרי מחלה ממושכת ,בגיל  ,84סל־
וואדור דאלי ,הצייר הסוריאליסטי
)שעונים מקופלים על ענפי־עצים( ,ש
סימלו המיסחרי היה שפמו הדקיק המ
שוח בשעווה)שלדעתו שימש כאנטנה
לקליטת אנרגיות קוסמיות( .ראלי ,אמן
רב־גוני)שגם כתב ספרים ,הפיק סר
טים ,עיצב תכשיטים ובנה תפאורות(,
מרד במוסכמות מגיל צעיר )עת ,למ
של ,סירב לגשת לבחינות־הגמר בבית־
הספר לאמנות בנימוק שלמוריו אין
מספיק כישורים לשפוט את רמת ידי
עותיו( ,התפרסם בהצהרותיו השערו
רייתיות ,והמגלומאניות )״אני ,ראלי
האלוהי!״( ,בהופעותיו הראוותניות )ל
פגישה עם עיתונאי אמריקאי הופיע
כשעל ראשו נתח בשר־כבש( ,ובתמורה
הנאה שקיבל עבור ציוריו)עבור ציור
שנמכר לפני שנה בניו־יורק•  2.2מיל
יון דולר(.

גרמה עם בני צדוק
דם אצל האנוא
כזה .אז בארץ ,מי הלך עם תיק כזה? רק
הומואים!
שלוש פעמים חזר על עצמו סיפור
דומה .אני מאמין שאלוהים שלח לי
שלוש פעמים להיות מיליונר.
כיום אני מרגיש נהדר :כל מה שיש
לי זה בזכות עצמי.

ס שוש.. :הטרדות
סלבוניות נ־ 2בנוסה״
^ יכרתי אותה בחדרה .זה היה
 \ 1באיזו מסיבה ,ב־. 1977
ב־ 1980התחתנו במלון היאט .הזמנו
 900אנשים — הגיעו  . 1500איזו טיפ
שות! שנתיים עבדתי רק כדי לשלם את
החובות על החתונה!
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