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 יודע איני :וחצי השבט־עשרה בן וודנר יואל לנו כותב
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 והאנגלית האלגברה שעורי שאת למפר, בוש איני אמנם

 בפסח. חיברתי התשבץ את ואילו נימרץ ללימוד היקדשתי
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)21 מענווד (המשך
 מאחוריה: ־זיל שמעה לפתע האפשר. ככל

משהו.״ לך נפל- ״חברה,
 לבמה. היתד, הראשונה הטבעית הנטיה

 ״מה לאחור. פנתה עליה, התגברה היא
 בפני להבחין בסידן תוך שאלה, איבדתי?״

 מיהר האיש מולה. שעמד הצעיר הגבר
 שנפל- החפץ את להרים כאילו להתכופף,

להס המשיך הוא אליו, התקרבה הבחורה
פניו. את תיר

 בראשה להלום ניטה חדה בתנועה לפתע,
 היתד, היא אולם ארצה. אותה ולהפיל
 ובאותו הצידה סטתה היא לזאת. מוכנה

 מקום.1־ סביב שחורות דמויות הגיחו רגע
״משטרה!״ מהן, אחת קראה ״עצור!״
 עשתונותיו, את איבד לא הצעיר הגבר

השוט השדרה. תוך אל מהירה בריצה פתח
 ירא״׳. בך!״ נירה ״עצור! אחריו. רדפו רים
 את פילח יריות מטח לרוץ. המשיך רק הוא

בחשיבה. חמקה הבורחת הדמות אך האוויר,
 ד,בחיר, הרדיפה. נמשכה לשעתיים קרוב
רוד את הוביל הסביבה, את היטב שהכיר

ב המעברה, צריפי בין במחול־שדים פיו
 דחותו נראתה אחד לרגע ובחולות. שדרה

 אז כיזז־ן מהם אחד השוטרים. מול בבירור,
 בכף פגע הקליע וירה. רגליו אל אקדחו

 לרגע. נעצר לא הוא אך הימנית, רגלו
 הסתיים הגדול המארב לגמרי. נעלם לבסוף

בלא־כלום.
 רכל שיחק המזל ז אותו דחף מה

טלפו ידיעה ולשוטריו. זינגר לקארל זאת
מס בחיפה, מזב״ס מבית־חולים קצרה נית
 על־ידי לשם שהובא צעיר, גבר על רה

ברגלו. אקדח של כשקליע אמו,
 והוא — השדרה מן האלמוני זה היה

 שהצליח אחרי כי הסתבר לדבר. מוכן היה
 ב־ לביתו הגיע השוטרים, מרשת לחמוק

 צייה״ בשעת כדור ״קיבלתי קריית־חיים.
 מייד לנסוע שיש החליטה זו לאמו. סיפר

לבית־חולים.
 לבית־ר,חולים שבאו השוטרים שראו מה

 בחור אם כי דוחה, גבר לא מפתיע: היד,
 היו רבות שבחורות וחסון, יפה־תואר

 בפתח־ גדל הוא לחיזוריו. ברצון נענות
 לאחר לקריית־חיים אמו עם עבר תקוזה,

 ומכל כמסגר יפה השתכר התגרשו. שהוריו
 בריא צבר של כטיפוס נראה הבחינות

וחינני.
ב לו הפריעו עמוקים שתסביכים אלא
 יכול לא שלבסוף עד — בחורות עם יחסיו

באלימית. בחשיבה, אלא אליהן לגשת היה
 תישמר זהותה נערת־הפתיון? עם ומה
 בבית־ להעיד תוזמן לא אפילו היא בסוד.

המשפטי.

חיים דרכי
ל ל ו ת (לא) ס נ בו

 האנשים משיירת נפרדה בודדת אשה
ב בית־ד,קברות של הראשי בשביל שצעדה
 בידי צדדי. לשביל פנתה שאול, קריית
משוכ פתק היה )32( מרטון אילנה

 רשום ובו לקרובים הניתן מהסוג פל,
 פסעה היא הנפטר. של הקבר איזור בדיוק
 למקום עד הגיעה הנקובה, השורד, לאורך
 נדהמה. השטח, את כשבחנה בפתק. שצויין
ב האחרונה חיפשה, אותה הקבר חלקת
 מכוסת וחלקה, צחיחה היתד, המצבות, שורת
שיבשו. קוצים

ש לקברן אמרה אדם!״ קבור פד, ״הרי
 או סימן שום אין ״ואם בסמוך, ניצב

 בטעות כאן לקבור עלולים הרי מצבה,
מישהו!״ עוד

 האיש, לה השיב בהחלט,״ צודקת ״את
 קבר.״ עוד כאן שיש ידעתי לא עצמי ״אני

 ־־,יתה אילנה מסתננים. מידי מוות
 יואל של קברו שעל העובדה מזועזעת.

 עתה, רק לה נתגלתה מצבה כל אין מרושי
 במקרה שבאה שעה מותו, לאחר שנים עשר

שנפטרה. לעבודה חברתה את ללוזת
 בן־ יואל היה לכן קודם שנים עשר

 ארצה עלה הוא אילנה. של בביתה בית
 השניה, העולם מלחמת תום עם מהונגריה

 אביו וזכר זקנה אם אחריו משאיר כשהוא
הונ יוצאת אילנה, הריכוז. במחנה שנהרג

 בעלה עם לארץ שהגיעה היא, אף גריה
עז מכריה, בחוג אותו הביאה לפניו, שנה

בישראל. הראשונים בימיו להסתדר לו רה
 התייצב הצבאי, שרותו את יואל כשסיים

ב לעבוד לרדת ״החלטתי ידידיו. בבית
 טוב שם שמרוויחים ״שמעתי אמר, תמנע,״
 נפרד הוא עצמאיים.״ חיים לחיות ואוכל

 במפעלי כשומר לעבודה התקבל ממיטיבתו,
סולל־בונה. בבעלות אז שהיו נזחצבי־ישראל,

 •ותר שם לעבוד הספיק לא הוא אולם
נתקלה הלילות באחד חודשים. משלושה

ה ובחילופי במסתננים השומרים קבוצת
מחבריו. וארבעה יואל נהרגו יריות

ת חו פ ה. ל ב צ ב לו הקרובה כנפש מ
 יואל של האישיים חפציו נמסרו יותר,

ה הפיצויים את אולם אילנה. לידידתו
 אם לו ״יש לקבל. סירבה היא כספיים

 תבוא והיא ״ייתכן אמרה, בהונגריה,״ זקנה
 הנהלת הכסף.״ את אז לד, תתנו ארצה,

 לשלם בעל־פה מצידה הבטיחה סולל־בונת
שתבקש. עת בכל הסכום את לאילנה

 אמו כי והתברר השנים חלפו בינתיים
 גמרה אילנה ארצה. תבוא לא יואל של

 בו יום אותו עד הכסף. על לוותר בלבה
 החליטה אז יואל. של קברו את גילתה

 לשם הפצויים סכום את לנצל הראוי שמן
הקבר. על מצבה הקמת

 סולל־בונה, להנהלת פנתה רב בבטחון
הפי מסכום המצבה את להקים ביקשה

מרושי ל,ורבן
בנתב — הבא המת

 ב־ נתקלה כאן אולם לה. שהובטח צויים
 עברי ״כבר לה, אמרו מאוחר,״ ״באת סרוב.
 ההבטחה את הזכירה היא שנים.״ עשר

 הבאה, ״בפעם הועיל. ללא אולם שקיבלה,
ב הבטחה תבקשי — מישהו לך כשימות

התשובה. היתד, כתב,״
 לאחר השבוע, רק אחת. כקשה רק

כל לאורך רגליה את כיתתה שאילנה
 בהקמת איימה החברה, הנהלת מסדרונות
דל התדפק בעתונות, ובפרסום שערוריה

 סולל־בונח, של הסעד קצין דירתה דלת
 את להקים הסכימה החברה כי לה הודיע

 ההברה לנציג לו, היתר, המבוקשת. המצבה
 בקשה רק בשנה, לירות מליוני המגלגלת

הבקשה את נרשום ״בחברת־קדישא אחת:
 מממן שסדלל־בונה ידעו אם כי שמך, על
 מאית כמה עוד לנו יעלה זה העסק, את

לירות.״

החי
ר דו עז ג  אשד. התנפלה בתל־אביב, ו כנ

את שהוליך שוטר, על ובמכות בגידופים
 לשחרר ניסתר, בבית־המשפט, למעצר בעלה
 עמו יחד במעצר הושמה בכוח, אותה

 נרדם בתל־אביב, :גומה גומה, . . .
 טרנזיסטור, לצלילי הסיטונאי בשוק סוחר

 עם מוט אלמוני שילשל כיצד הרגיש לא
 מעל המקלט את ודג החלון דרך קרם

 בירושלים, כוער: רצץ . . . השולחן
ב בית־המשפט בפני שושני רחל הובאה
 עשתה כי טענה תיבת־דואר, הצתת אשמת

הוד בבית־הסוהר, לשבת רצון מתוך זאת
 מאסר חדשי שישה לה שפסקה לשופטת תה

 החליטה בתל־אביב, :.מלפפאמיפץ . .
 של סלו את לבדוק אנשי־מכס של חוליה

ב לתומו שצעד המוכרים הלקוחות אחד
טרנ הירקות לשכבת מתחת גילתה רחוב,

ו הפרד ראשי־פטיסון. ומאות זיסטורים
 שוטר אהד שוטר תקף בתל־אביב, : משול

 ב־ פתח למכוניתו, הדרך את שחסם שני
 להפריד שלישי שוטר אילץ ברחוב, תיגרר,

 בתל־אביב, :הפריגידית . . . ביניהם
 מתקן לירות, 200ב־ מחוזי שופט קנס

ני המידה, על יתר שהתחמם פריג׳ידרים,
 מנת על הוזמן שלכיתה נשואה אשד, שק

הפריבידר. את לתקן

1292 הזה העולם


