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מהמש אחוז 70 תמ־רתה יקב£ קלה, דה
שולב כורת  הקרב פרץ וכאן לחברים. המ

 נוסף השנים כל שנהנה אייזנמן, האמיתי.
 ב׳ קופה של מתשלומים גם למשכורת

לסכו הגיעו אשר בקואופרטיב, הקיימת
 זכותו על נלחם לשבוע, ל״י 100 עד מים

 מאותה אחוז 70 גם ולקבל להמשיך
 ה־ הנהלת סירבה לזה סמ,יה. ב׳ קופה

 הוטלו דרישתו, על כעונש קיאדפרטיב.
קשות. עבודות אייזנמן על

הח הוא השופט. מצוו מתעלמים
 תביעה הגיש שנה לפני למלחמה. לצאת ליט

 בשבועה הצהיר הקואופרטיב, נגד משפטית
 קיומה על לאם יוסף המחוזי השופט לפני
 חשבונות את לברר דרש ב׳, קופה של

זכויותיו. את ולקבל החברה
הקואו הסנקציות שיטת הופעלה ש.ב
 מהקואו־ אייזנמן הוצא כעונש, ת. פרטיב
 גם משכורתו. את לשלם והפסיקו פרט־ב,

לסיום עד כי פסק לאם שהשופט אחרי

אייזנמן מוסיל־כשר
שימנסקי כמו

 אה ולשלם להמשיך הקואופרטיב על המשפט
 חודש ומדי הדבר, נעשה לא המשכורת,

 לפועל, ההוצאה את להפעיל אייזנמן נאלץ
 לשלם כדי הקואופרטיב רכוש את שתעקל

משכורתו. את
 את לעזרתו לגייס אייזנמן של נסיונותיו

מס הוא הועילו. לא הקואופרציה מרכז
 לעבוד שרשיונו אחרי עבודה, מחוסר תובב

הוד בעקבות ממנו, נשלל בבית־המטבחיים
הוצאתו. על הקואופרטיב עת

 אחר־ ארבע עד בבוקר משמונה יום־יום,
 חוזר הטיילת, על מסתובב הוא הצהריים

 ולהסתובב להמשיך כדי רק למשפחתו
משפ שיתברר עד הלילה. כל במשך בחדרו

 ישע חסר הקואופרטיב חבר נשאר טו,
ייסדו. עצמו שהוא הקואופרטיב נגד והגנה

החי
 אשה באה בחיפה, :•טוטפת ארכה

 אותו חיבקה בנמל, אהובה פני את לקבל
ל המזח מן התלהבות מרוב נפלה בחום,

 מיד שקפץ שוטר־מכס, על־ידי ניצלה ים,
 :להציץ לאן דע . . . למים אחריה

 דירות לתוך להציץ צעיר נהג ברמת־אביב,
 לדירתו הציץ כאשר לבסוף נתפס זרות,

ה ההבדל יחי . • • משטרה סמל של
 אחד מבעל מתארחים ביקשו בצפת, : קטן

 הנעימות נגינת את להפסיק מבתי־המלון
 לריקודים, כמוסיקה שתשמעו הגרמניות

 פולקס׳ למכינית נכנסו כשסרב, בכעס יצאו
מודר זמנים . . . משם ונסעו וואגן
 משך לשבת שנהג לאחר בחל־אביב, : ניים
 הקבצנים אחד החליף פטיפון־יד, עס שנים

 החל הנדבות, קיבוץ צורת את הוותיקים
 טרנזיסטור מקלט מתוך נעימות להשמיע

ה אחד תלה ברמת־גן, :פלגיאט . . .
 נדהם בחצר, חבל על יצירתו את ציירים
 נגנבה היא כי שעות כמה כעבור לגלות

 אותו על תלויה שהיתה הכביסה עם יחד
. חבל . ה בשכונת : למעלה ידיים .

וותי כייסים שני המשטרה עצרה תקווה,
 שזה בשעה הקהל כיסי את שהריקו קים,
ה החדש הגשר חנוכת בטקס כפיים, מחא

לשכונה. מוביל

המזעזן! האישי ויוו״ה
 עירומה שכובה הייתי ״טהתעוררתי,

מרסל. של השינה בחדר השטיח, על
 חושך היה ובחדר סגורים, היו התריסים כל

גמור.
 הרגשתי אבל לגמרי, מטושטשת הייתי

 בפניו, כשהסתכלתי עלי. גבר של גוף
שלמה. היה שזה ראיתי

 שלמה ולצעוק. ולדחוף לסרוט התחלתי
 מרוקאית: בערבית לי וצעק ממני התגלגל

 לך עשיתי לא הפה, את תסתמי ״טוב,
דבר!״ שום

ולבכות. השטיח על לשכב נשארתי
קט ילדה הייתי כן לפני משעה פחות

 רצונה שכל שבע־עשרה, בת ונחמדה, נה
 אתו, להתחתן כדי טוב בחור למצוא היה

0* אחר. משהו הייתי כבר ועכשיו
★ ★ ★

הסוכנות של מוסד
ה אחי לבדי. לגמרי הגעתי ייטראל *״־
לצר ממולדתי אתו אותי לקח מבוגר /

ש פחדו הירי רפואה. ללמוד כשנסע פת,
אתו. ונסעתי אשאר
 הסוכנות של למוסד אותי הכניס הוא
ו פאריס, על־־ד יהודיות, ילדות בשביל
 אחדות. ילדות עשרות כמה עם שם הייתי

 על נפלאים סיפורים לנו סיפרו המדריכים
 והמאושרים הטובים החיים על ארץ־ישראל,

 בטוחה הייתי חודשים שלושה ואחרי שם
יש הוא לחיות אוכל בו היחיד שהמקום

ראל.
 נוסעת שאני לו והודעתי לאחי נסעתי

 מצפון־ בנות של שלמה קבוצה עם לארץ,
 של ההורים לנסיעה. שהתארגנה אפריקה,

להס קיודינו ואנחנו בחו״ל, נשארו כולנו
 המדריכים בארץ. שלנו קרובים אצל תדר

 היתד. לי בעיות. שום יהיו שלא הבטיחו
ש הסכים לא הוא אח־. — אחת בעייה

 צעק לבדך?״ שם תעשי ״מה לבדי: אסע
והב בארץ נמצא כבר שדודי ידעתי עלי.

 והוא אליו אסע בבואי, שמיד לאחי טחתי
עלי. ישמור

 ימי שני לאחר ברירה. היתר, לא לאחי
שאסע. הסכים ויכוח־ם

★ ★ ★
הגיעה לא המזוודה

 בנ!ית נערות של שלמה קפוצה יינו ן*־־
למ האוניה, על שמח עשינו .17־18 ) 5

 יהיה מה פחדה אחת כל הלב שבתוך רות
התרג מרוב פחדתי. אני גם בארץ. אתה
בארץ, לדודי מכתב אפילו שלחתי לא שות

קוד□
 כתובתו אבל באה. שאני לו להודיע כדי

הרטוב. על־יד בית־שמש, אצלי: היתד,
 הכתובת את מסרתי מד,אוניה, כשירדנו

 עשרים לי נתן הוא מהסוכנות. לפקיד
 ״את לשם. להגיע איך לי והסביר לירות

 לי, הבטיח שלך,״ הדברים עם המזוודה
חוד שלושה היום, עד לשם!״ לך ״נשלח

 ולא ראיתי לא ארצה, בואי לאחר שים
או חיפשתי המזוודה. על דבר שום שמעתי

 לא היא מקום בשום ובמחסנים. בנמל תה
היתד,.

 שלי הבגדים כשרק קטן, ארנק עם נסעתי
בבית־שמש. שלי, לדוד הגוף על

★ ★ ★
אותה רצה לא הדוד

אותי. שראה מאוד שמח שלי דוד
 הילדים מעשרת אחד וכל אשתו הוא, { 1

 ואפילו אותי נישקו אותי, חיבקו שלו
 השתנה רגעים כמה אחרי דמעות. הזילו

 שאל שלך?״ ההורים ״איפה המצב״רוח: כל
נשארו?״ הם ״איפה הדוד, אותי

לו. עניתי בארץ,״ לא עוד ״הם
 לבדך?״ כאן להסתדר מתכוזנת את ״ואיך
הדוד. התפלא
 עדיין להבין בלי עניתי לבדי,״ לא ״אני

 אני ״הרי יותר, שמחים אינם פניו מדוע
אצלכם!״

 כתבת לא ״למה עלי: וצעק כעס הדוד
 אנחנו חשבוננו? על לחיות באה שאת לי

 להחזיק יכולים לא ואנחנו נפשות 12 כאן
אחת!״ עוד

ה בבכי. ופרצתי לעשות מה ידעתי לא
 שלי. הדוד על וצעקה אותי הרגיעה דודה

לא אבל יותר, שם להישאר רציתי לא


