
 נחמן ״האם העדים. דוכן על עלה לר•
"  בבית־הכנטת?״ יום מדי התפלל שטארקם ר

כהן־צידון. שאל
-כן•״
להתפלל?״ שהלך לפני במיקויה טבל ״האם
״כן.״

ביותר?״ הקרים החורף בימי גם ״יום־יום,
-כן•״
בריא?״ אדם ״אתה
״כן.״
בחורף?״ תטבול אש לך יקרה ״מה

ריאות.״ דלקת ״הייתי.מקבל
 או ריאות, בדלקת לקה שטארקס ״האם

״לא.* כלשהי?״ בצורה חלה
הוא?״ או אתה — יותר מהר רץ ״מי

 צריך והייתי ממני, התחמק פעמים ״כמד,
ולהשיגו.״ לרוץ כדי מאוד להתאמץ

התפילה?״ אחרי עושה היה ״מה 41
״רוקד.״

 אדם של התנהגות הדעות, לכל זו, היתה
 כפי רגע, כל למות המט אדם לא בריא,

פרקליטו. על־ידי הזקן שטארקס שתואר
★ ★ ★

מחדש 0ת5ג התיק
 נשאל הוא קירשנבאום. השוטר לה !8*

 את למצוא הזקן שעשה המאמצים על
כזה?״ נסיון עשה פעמים ״כמה הילד.

האחרונה.״ בשבת אחת, פעם ״רק
עשה?״ ״מה

 ספר־תורה בקריאת עיכוב עשה ״הוא
שיודע ■מי נ־־וי: בהול ואמר בריח־הכניזת,

 יו־ ליד עומד כהן־צידון ל ן*1^1 0*1
| | ^8| /  במסיבת־העתונאים סלה, 1 ■

הילד. של החזרתו לאחר מיד בנמל־התעופה,

אותו׳.״ לי יתן יוסלה, איפה
רציני?״ היה ״זה

צחקו.״ כולם ״לא.
 כהן־ פנה חולה?״ אדם ייקרא לזד, ״האם

 שמילא ייקרא לזה ״האם לשופטים, צידון
 —הילך, את לחפש בית־המשפט׳ צו אחר
מצאו?״ ולא

להש מק היה יכול לא כזאת ת עד, עם
 נגדית, בהתקפה לפתוח החליט הוא לים.
 ה׳ על לחקרה כדי שוחמכר, לאידה קרא
מחדש. נפתח התיק שהגישה. ר תצר,

 יצחק הרב כי אידה כתבה בהצהרתה,
 שטאר־ של ידידו. שערים, ממאה ויינשטיין

 שאפשר הודיע בה גלויה, לה כתב קם,
 את לא אבל יוסלה, של תמונה לה לשלוח

 היה זה דבר ״הלא מק: חקר עצמו. הילד
 ד,יצ־ עכשיו רק מדוע — מקודם לך ידוע
עליוז* הרת

 ויינשטיין על בשעתו שאיימתי ״מפני
 ״ועורך ,באידיש אידה השיבה לו,״ שארביץ

 על אספר שאם לי, אמר שלי הקודם הדין
 יסבך וזה עליו שאיימתי יתגלה הגלויה,

 עורך־ לי יעץ עכשיו אבל במשפט. אותי
 והוא הפרשה, על לספר כהן־צידון הדין
 יתבעו אם האחריות את עצמו על יקבל
ויינשטיין.״ על שאיימתי על למשפט אותי

 חדש. דבר העלתה לא מק של חקירתו
 שטארקס את לחקור כהן־צידון ביקש ואז

 כנגד פרקליטו שהגיש התצהיר על הזקן,
אידה. תצהיר

★ ★ ★
״1 רוםהט ״חם

 הוא קשה. אגוז היה הזל,[ טארקס
}£ לענות סירב שלובות, רגליים על ישב /

 והועלה ההתחלה מן זה בתיק שטיפל *
בניו־יורק. יוסלה מציאת עם קצין, לדרגת

 בזיון על לעצרו ״אבקש כהן־צידון. לשאלות
הפרקליט. ביקש בית־המשפט!״

בית־המש־ פנה לענות,״ שעליו לו ״הסבר
 לו ילך לא הזה עורך־הדין ״עם למק, פט

כך.״
 זה ברגע לך אביא ״אם החלה: החקירה

 תחזיר ״האם כהן־צידון, שאל הילד,״ את
 לאמו?״ אותו

 הזקן. השיב ״בוודאי,״
 בשאלות אותו לחקור המשיך כהן־צידון

 כלאחר־יד: שאלו שלבסוף עד מישניות,
 בתך?״ על דעתך ״מה

 הזקן. הפטיר ״מופקרת!״
 חתנך?״ ״ועל

״נבל!״
 יודע־תורה, עילוי כשר, ילד תתן ״האם

 ונבל?״ מופקרת לידי
 הזקן. נזעק וחלילה!״ ״חס

 ״הנה לשופטים, כהן־צידון פנה ״רבותי,״
האמיתית.״ התשובה

לשמי המפשט המשך את דחו השופטים
 כהן־צידון אך הצדדים. שני סיכומי עת

 לבקש מיהר הוא זו. לתוכנית הפריע שוב
ו ויינשטיין הרב נגד קורפוס הביאס צו

 הרב נימוקו: רוזן. אליהו הרב עוזרו,
 בית-הדין אב אל שפנה הוא ויינשטיין

 לו סיפר פראנק, פסח צבי המנוח החרדי,
ל לרדת מתכוונים יוסלה הילד הורי כי

 ביקש כן על בנם. את עמם ולקחת רוסיה
 את להחזיר אין כי הקובע, פסק־דין ממנו
 כמבוקשו, עשה פראנק הרב להוריו. הילד
אחד. עד אפילו לשמוע מבלי

★ ★ ★
שקרן הרב

ב למחרת הופיעו ורוזן *יינשטיין
 על־ידי ויינשטיין חקירת בית־המשפט. ו

 בשיאה שעות. ארבע נמשכה כהן־צידון
 פראנק, לרב סיפרת ״כאשר הפרקליט: שאל

 האם — לרוסיה לרדת רוצים ההורים כי
 זו האשמה אם כן לפני וחקרתה דרשת

נכונה?״
 ויינשטיין. ענה חקרתי,״ ״לא

 כוו עלילה להעליל פשע? לא זה ״האם
 אמיתותה?״ את לבדוק מבלי

 ״אני הרב, השיב סליחה,״ מבקש ״אני
 למצוא המשטרה עם פעולה עכשיו משתף

שיח לשטארקס אפילו פניתי הילד. *׳ת
 רוצה.״ לא והוא הילד את זיר

 להתאפק. השופטים אפילו יכלו לא כאן
 אחד בפניו הטיח עוללת?״ מה יודע ״אתה
 פושע!״ שקרן! ״אתה מהם,

 נותר נצחון. השיג כי ידע כהן־צידון
 החליט הוא רוזן. הרב את לחקור עוד

 נכונותו את הביע אף החקירה, על לוותר
 בהזמנתו הכרוכות ההוצאות כל את לשלם

 לחקירה, יעלהו שאם ידע כי לבית־המשפט.
 הרושם את לתקן כיועצו, שפעל מק, יספיק

ויינשטיין. הרב שבירת של העז
 שישב עורך־דין הפליט קלאסי,״ ״תימרון

באולם.
 המשפטית במלחמה כהן־צידון ניצח בזאת

 קבעו לחלוטין. אבודה לכן, קודם שנראתה,
 נחמן את להחזיר בפסק־דינם: השופטים
 עד שם ולהשאירו הר, לבית־הס שטארקס
שוחמכר. יוסלה שיוחזר

★ ★ ★

בולדוג ש? עקשנות
ה ר ב ה. ע  מצא כהן־צימן שכ

 עסקנים של צולבת אש תחת עצמ נ*ןאת
 דרשו מאמרים כותבי בטאוניהש. ושל דתיים

 ביריונים כעורך־דין. רשיונו ממנו יישלל כי
 ״נרצח בחצות: לביתו טילפנו אלמוניים

 ״פרנק ביותר: הנוראה והפגיעה "אותך!״
פארח!״
מטורפים. ״אלה בפניו: התחננה אשתו

 שלנו!״ הילדים על חשוב אותך. ירצחו הם
עמה, התווכח שלמות שעות התעקש. הוא

 אלא אלה, ביריונים לא כי ששיכנעה עד
פר את יגזלו אותי? ״יהרסו הדת. נציגי

כבי כפועל מחדש ״אתחיל השיב נסתי?״
!״ שים

לתחבי זמן לו היה לא שמימיו האיש,
 ציבורי, ועד הקים הסוף. עד המשיך בים,
 דעת־ את עורר ותלמידים, אנשי־ציבור גייס

 וכטיצ־ אסיפות־מחאה ערך והעתונות, הקהל
 רי הציב למצפון הניח לא פשוט הוא יות.

 בעקשנותו התועבה. עם ולהשלים להירדם
 סירב בגנב, שיניו את נעץ אשר בולדוג של

 הבעיטות, אף על — הפרשה מן להרפות
האיומים. הקללות,
 אך יוסלה. את מצא לא כהן־צידון שלמה

 אותו למצוא המדינה את אילץ בעקשנותו
להוריו. ולהחזירו

שלמה... הנאה
 - ההצגה ...אחרי

 הקפה בבית
טובה ארוחה עם או

 במשקאות האציל את שתה
תסיס: תפוחים תירוש

* ו ־ י ־ ו ״ י

ת צר תו

ת היודע ת ח*דר7 שותה לחיו או נ

קונים אנו
 ואביזריהן מצלמות

 טובים. מחירים ומשלמים
 מסמכים העתקת

 במקום) (בו במהירות .

 בסודיות .

באיכות .
חנם. והדרכה יעוץ
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י ו נ י ^ - ת ב ו ת כ
דהו־ מתבקש כתבתו, את המשנה המנוי

 שבועיים המנדים למחלקת כך על דיע
במשלוח. עיכובים למנוע כדי מראש,

!בערב אחה״צ בבוקר.
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