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במדינה
משטרה

השרוף המודיע
הס בו ביום החלו המשטרה עם צרותיו

 כמודיע. לעבוד אברהם אברהם יצחק כים
 הספיק שלא כשם עדיין, זאת ידע לא אז

 המקורי, שמו את ולהחליף להתגייר עדיין
עברי. בשם אל־פראש, מוחמד אחמד

 מאד שמחו תל־אביב של הבולשת אנשי
ה בימי עוד אשר מיפו, הערבי עזרת על

 הם אצ״ל. אנשי כאוהד ידוע היה מנדט
אב שימש בהם מיוחדים, מיבצעים תיכננו

 לחיסולן הביאו ואשר פרובוקטור, )30( רהם
מועדים. פושעים כנופיות של

 ראש של פיטוריו עם חלפה, זו תקופה
 יחד שטיינברג. זאב הקצין הבילוש, מדור

 שלושת המשטרה את עזבו שטיינברג עם
 בתל־אביב. הבילוש ענף את שריכזו הסמלים

במ איכפת היה לא אברהם אברהם ליצחק
 מישהו כי לו הסתבר אחד שיום עד יוחד.

 הכפולה. זהותו סוד החוצה הדליף במשטרה
 הם כי נודע התחתון העולם מאנשי לכמה
 לרצחו. איימו והם בגללו, בביות־סוהר ישבו

משטרתית. בקריירה לו די כי החליט אברהם
 במדור הגברי חילופי בוטלו. הדו״חות

 המודיעין, רשת את לחלוטין הרסו הבילוש
שלמש מבלי בעיר בוצעו פשעים ועשרות

ה היה מי ביותר הקל המושג יהיה טרה
 ״חזור באברהם. נזכרו אז בהם. מעורב
סרב. הוא לו. הציעו בשבילנו,״ לעבוד

 בידה היה בקלות. ויתרה לא המשטרה
 שעד בעוד מאד: יעיל אמצעי־שיכנוע גם
 גם כנהג־מונית לעבוד אברהם הורשה כה

 עתה החלו לכך, רשיון בידיו שיהיה מבלי
 עבירה אותה על דו״חות לו עורכים שוטרים
הנע. הסרט בשיטת

 מאות לכמה הקנסות סכומי כשהצטברו
 נשמע לשלם, מניין היה לא ולאברהם לירות
 בשבילנו ״עבוד שהבטיח: המפתה הקול
מוג למספר הסכים הוא בסדר.״ יהיה והכל

 והוא הן־ו״חות בוטלו מיד פעולות. של בל
 מהמשטרה יקבל קצר זמן תוך כי קיווה

 רשיון לקבלת הדרושה תעודת־היושר את
• מונית.
הת שוב המאושר, היום שהגיע לפני אך
 אברהם נדרש ושוב הבולשת. מפקדי חלפו

 כי ידע הוא למשטרה. נאמנותו את להוכיח
 כל וכי לו, אורבים התחתון העולם אנשי

 כמשחק כמוהו הבולשת עם שיתוף־פעולה
 נגדו נערמו ושוב — סירב לכן באש. מסוכן

לעשרותיהם. דו״חות
 מאסר ולחודש קנס ל״י 150ל־ נדון הוא

 בנהיגת נתפס שוב יומיים כעבור על־תנאי.
הח למאסר נעשה על־תנאי והמאסר מונית,
 אברהם אברהם יצחק התכונן השבוע לטתי.
 — במשטרה ולהתייצב ילדיו שני את לנטוש

כאסיר. אלא כמודיע, לא

אדם דרכי
הדדוו■ הראיון

הר חייי כל אהב )33( מרצ׳בסקי אדם
 אח שנים שמונה לפני כשעזב פתקאות.
 הגבר אשתו. עם לארץ לעלות רצה הונגריה,
 פיתו בוינה האחרון. ברגע התחרט המקריח

 העליה רעיון את לנטוש ידידים כמה אותו
ה הזרים ללגיון איתם להצטרף לישראל,
צרפתי.

 גם נטש הוא הרעיון. את רק נטש לא אדם
 ייפגשו אם כי לה הציע הבלונדית, אשתו את

לרבנות. שנית ימהרו בארץ׳ אי־פעם
 הפליג אדם לארץ. עלתה החיננית האשה

 עד להודו־סין המשיך לתוניס, ידידיו עם
 לגיון- של האכזוטיים החיים עליו שנמאסו
הזרים.

 לאירופה. אותו להחזיר המליצו מפקדיו
 במטוס אדם נחת 1957 של הבקרים באחד

 מזלו את ניסה הוא הונגריה. אדמת על
 לשהותו הראשון בחודש נאסר במסחר,

 בילה ההונגרי, הכלא קירות בין בהונגריה.
חודשים. ששה אדם

 אדם מיהר הכלא מן במולדת. פגישה
 בבודפשט. הישראלית השגרירות בנין אל

 הכריז מקום,״ לשום נוסע לא אני ״הפעם
 שסידר אחרי לארץ.״ ישר עולה ״אני אדם.

 שבועות לפני הגיע לוינה׳ יצא הניירות את
חיפה. לנמל אחדים

 הוא אשתו. את פגש כך אחר אחדים ימים
 ידי על נדרם הכביש, את לחצות ניסה

 כשפקח בגולגולת. שבר לו שגרם אופנוע,
 היא אשתו־לשעבר. את לידו גילה עיניו, את

הדורס. של העכשוית אשתו היתה
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• ן \ | *  כשי מזה האלמן אשכנזי, יצחק ך
 בביתו שצולם כפי שנים, לוש

 העובדת בהמלצת מבית־הסוהר שיחתרו עם
האכזר. מעשהו למרות עליו שהגנה הסוציאלית,

 משפחת של בחדר הכית עבודות ת
 מנקה הוא גבר. עושה ביפו אשכנזי

 את מכבס הארוחות, את מבשל הבית, את
 ילדיו לארבעת דבר בכל ודואג הבגדים

 שרף גם הוא שעבר רביעי ביום היתומים.
מילדיו. שנים של רגליהם את תחילה בכוונה

 שצריכה אהבת־אב מתוך זאת עשה הוא
 אהבת־אמם, במקום גם לילדים לשמש היתה

 לידת בשעת שנים כשלוש לפני שמתה
החמישי. אחיהם
 כשלוש לפני עליזה אשתו מתה מאז
 יצחק השלים החמישית, לידתה בשעת שנים,

 את למלא שעליו העובדה עם )39( אשכנזי
 נוכח קצר זמן כעבור ילדיו: בחיי •מקומה
 פנה הוא מיכולתו. למעלה הדבר כי לדעת

 עירית של סוציאלית לעבודה המחלקה אל
אר את לפיקוחה שתקבל ביקש תל־אביב,

 הוא ״הנוהג סרבה. המחלקה היתומים. בעת
 בשום הוריהם מבית ילדים לנתק שאין
 חולה מההורים מישהו כן אם אלא פנים,

 הסביר הילדים,״ שלום את המסכנת במחלה
יעקובסון. בצלאל המחלקה מנהל

המח הסכימה ילדיו, את לקחת במקום
במ גדולה תמיכה לאשכנזי להעניק לקה

 ל״י 80 רחוקות: לעתים רק הניתנת יוחד׳
 לשכור לאב לאפשר היתר, המטרה לחודש.

 הוא ואילו הבית, לעבודות אשה זה בכסף
ה הכסף את וישתכר לעבודה יצא *עצמו

 שהיה יצחק, פעל. לא ההסדר למחיה. דרוש ן
 לא וקרח, בירקות סוחר אשתו למות עד ! )

 הבית מן שלם יום למשך לצאת היה יכול
השגחה. ללא הילדים ארבעת את ולעזוב

 הבית מן יצא שאם בטוח היה לא גם הוא
למחיתו. להשתכר יצליח

 כסעד שקיבל הלירות 80 את לקח אשכנזי
 השוטפות, להוצאותיו בהן השתמש מהעיריה,

 את עצמו האב מילא המטפלת־בשכר במקום
 בבוקר, מוקדם קם היה הוא האם. מקום
 לילדים ומכין האש על סיר־המים את שופת

 ויוצאים אוכלים היו הם הבוקר. ארוחת את
ושבעים. נקיים רחוצים, לבית־הספר

ל ניגש יצחק היה הילדים שהלכו אחרי
 את מבשל היה הוא הצהריים. ארוחת הכנת

 ומשאיר מיוחד לסיר מנה כל מכנים המנות,
 בפינת זה ליד זה מכוסים, הסירים את

 ארוחתם את מוצאים הארבעה היו כך החדר.
 החדר הביתה. השעורים אחרי חוזרים כשהיו
מנקיון. מבריק היה עצמו

ה את מגישה היתד, )11( הבכירה שרה
 )8(. משה ),9( חיים האחים ושלושת אוכל,

בצוותא. אוכלים היו )6( ושאול
רצתה לא הסבתא★ ★ ★

 אך דבר. לארבעה חסר לא כאורה ן*
 את לגמרי מילא לא זאת בכל יצחק /

 האם של חסרונה המתה. האם של מקומה
 שסיימו רגע מאותו במיוחד היטב,. הורגש
 שום היתה לא הצהריים. ארוחת את הילדים

 לידם תעמוד השולחן, אל אותם שתוביל יד
 כשית־ להם תעזור השיעורים, הכנת בעת
קשו.

 רק חוזר היה בשווקים, עבודה חיפש האב
הת לא בבית־הספר מוריהם כי אם בלילה.

 יימשכו אם כי האב חש רמתם, על לוננו
בלי להיכשל הילדים עלולים כך הדברים
 הסוציאלית מהעובדת ביקש הוא מודיהם.

 ״הכל אחר־הצהריים. שעות למשך להם לדאוג
הב־ בסביבה,״ מועדון לנו כשיהיה יסתדר


