
 אם- אשתו עם גורדוו, עמום עבי מהדירה
 בירו־ האוצר במשרד משפטית ועצת תר,
 1שי השהניול תור שנתיים, במשך ם, של

 ד- אחותו אלא איני• וכסף׳ זמן מאמצים,
ה הבכורה ד גי י  ,52 בת נכה עמום, של ו

 דיא 5 בגיל ילדים בשיתוק לקתה שמאז
הגופנית ביכולתה ומוגבלת קשת־תנועה,

אדןו__לאי־הבנות מקום יהיה שלא כד ד
 ״־ ארב בת חדישה פאר בדירת גר גורדו!
 מלון מול בירושלים, אגרו! ברחוב דרים,
 אשתו הוא, מתגוררים יו בדירה ם■ המיב

 גורדוי כרמלה הנכה, האחות לו יא ״•3י
 ן!־1 נוספת מדירה עצמה את לפנית ,דתה

סטנים חדרים שני בת דירה לזוג, כת ש
הזוג ברמת־יצחק. הצנע, בתקופת שנבנתה

 שוויה דחוף באופן זו לדירה זקוק גירדי!
לירות? אלף 18כ־ היא בשיק כיום
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• ? ך ג א  לאחותו, גירדו! עמוס =ין► מ
 רויל דיירים כסיכסוך להיראות כול 1 י

 משפחתית טרגדיה הסתתרה מאחוריי אילם
ת ׳ ע י  המפוא־ המשפחות לאחת הנמי
 עוד מתחילה היא בארץ• והמיוחסות רות
 אביהם גורדו!, שאול כאשי ;המאה- לת בתח
 פועלי־ציון, מפעילי אחד ועמום׳ כים.ה ל

 בחיי פעיל חלק תופס והחל לאר׳!׳ עלה
 אשכולי״ איש היה הוא הישראלי. הישוב

ממיסדי׳ פיו על שגורות היו שפות ששמונה

״ ע  ח״ לה־נ אנגלו־פלסטינה, בנק של ם שוב
תוירו טבריה צפת, בביירות, הבנק סניפי

 ק .1940 בשנת רק פרש ממנו ל, ת
.חד תשגיה שהכיל בתלפיות, גורדו! בית

א״תה לקחי ״״י־־ד ״ ח
^ במאורעותלניתוחים. ד ד ^ *

 המשפ״ההאת שהשאירו ערביים- פורעים יי
 שאול התאושש זאת למרות כל. ״יסר3

 ?5 את חשל שנים שלוש וכעבור גיריון,
בלונדון' משפטים ללמוד ׳מום5) , ל

גור ״שפחת לעזוב דו! גור- משפחת נאלצה העצמאות במלחמת

ריורדמםגשנאולישעעצמם את מצאו \ ?2הב

ודני ידיד וללא פרנסה מקורות ללא ״׳ י
" יסייע אשר " ם" ה • ל ״ ל עתונאי היה עמום ן לן.ןא רכוש׳ חםר אים יללא י

מ״ שליטתה *ת ־״

 צמום' על היה זה סכום עמום. הורי עבור
תבתוספת' חדשיים בתשלומים .החזיר, בי רי

״ ו ; ״ ״ ?יי ״ ״״־ ח ת כ ׳  הישישים הוריו זכו 1953 לת ו
 ״ה שניהם בקורת־גג• גוריו! עמוס של

 ש- מי שיהיה מבלי קשה, בריאות במצב
 פד עסק הישיש גורדו! שאול בהם• יטפל
 לחודשי ל״י 30כ־ השתכר בתרגומים, ושם

י " י ? י • " י הריבתז ימי ״ ל״ל־ י
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״ ׳ ״ " ״ ״ טי ־־" ״ ״ י״י ב
 הוריה עם לגור גורדו! כרמלה נכנסה ואז

בהם לתמיד מנת על ברמת-יצחק, בדירתם

 ש־ ,הוריה לדירת כרמלה של זו כניסתה
 של שמו על רשומה נשארה בעצם
 המחלוקת סלע את היותה גולדמן׳_ משה

 העידה החודש. שהסתיים האחים, במשפט
 היו לדירה שנכנסנו ״לפני במשפט: כרמ.ה
שמכיוון הוסכם, עמוס. ובין ביני שיחות

החדשות מחלקת ואש שר מלחמתו
ביקש אשו אל״ ול שו ׳ קו ב״

מדירתה הנכה אחותו את לגוש
 ידאג הוא גג, קורת ללא נשארו שההורים

 הזקנים ההורים עם לגור אכנס ואני לדירה,
 על אותם ואפרנס בהם, אטפל והחלשים,

 עמוס. לבנו הריבית את שילם אבי חשבוני.
 ששילם הסכום אותו את לאבי שילמתי אני

 להורי. שכר־דירה היה זה מצידי לעמוס,
 את ישלם שאבי זה על בתקיפות עמד עמום

 את ישלם לא אבי שאם איים, הוא הריבית.
 את שיקח גולדמן למר יגיד הוא הכסף,
 בחזרה.״ הדירה
 גורדו!: עמוס לעומתה טען
 שום דרש, לא והוא לאבי, הענקנו ״לא
 אילו ששילם. ימה תמורת בדירה, זכויות

.לו מעניקים היינו לא — דורש היה . . 
אפ־ סופרים. משכר השתכר שה.א לי ידוע

 וכרמלה ,1956ב־ נפטר הזקן גורדון שאול
 חולת הזקנה האם עם יחד בדירה נשארה

 על אותה מפרנסת כשהיא מחלת־השיכחה,
חשבונה.

 אגן את שברה הזקנה, נפלה אחד יום
 שכבה שם לבית־חולים, ונלקחה הירכיים
 מיהרה כרמלה חודשים. משלושה למעלה

ב אמא ״חזור, לעמום: ללונדון לטלגרף
 שהיא במכתב לה השיב הוא מסוכן!״ מצב

היסטרית.
 עמום מפציעתה. האם נפטרה 1960 במרץ

 באירופה, טיול אחרי ארצה, הגיעו ואשתו
 יחד עמוס ישב כאשר מותה. אחרי יום
 מצא הוא האם, מות על שבעה אחותו עם

לדרוש הנאותה ההזדמנות את סוף־סוף

 לרכוש אמצעים ותמצא בדירה, להורים
 בנובמבר אבי לקבר כשעלינו אחר. מקום
 עזיבת בעיית את פעם עוד עוררתי ,1960

 דירה שתקבל דרשה היא ואז הדירה,
 זו. דירה מכירת של מהכסף אלטרנטיבית

 סחיטה!״ בה ראיתי כי זו להצעה סירבתי
 אבא מות ״אחרי גורדון: כרמלה סיפרה

 להיפגש וביקש אלי עמוס טילפן ואמא
 השנה יום חל שלמחרת לו אמרתי איתי.
 אלי. יצטרף שהוא אמר והוא אבא, למות
 ביקשתי הדירה. פינוי על לדבר התחיל בדרך
 גמר אחרי עד זה, על לדבר שיפסיק ממנו

סנטימנ לא ״אני בבית־הקברות. הביקור
 נוקשה.״ נעשיתי ״מאז לי. אמר טאלי!״
 בבית־הקברות, הפינוי דרישת כשלון אחרי
 אחותו נגד במערכה לפתוח ־;מוס החליט
 הועברה׳ הדירה מדירתו. לסלקה כדי הנכה,

 של לשמה גולדמן של משמו בטאבו, אז
 תביעה הגישה והיא גורדון, אסתר בתו,

מהדירה. לסילוקה כרמלה, נגד משפטית
 כי האמינו שלא גורדון, משפחת ידידי
ה גורדון, ואסתר כעמוס משכילים אנשים

 השלטון, בצמרת צבוריות עמדות תופסים
 משפחתם, לבת אכזרית כה בצורה יתנכרו

 מחייה, שנים עשר הקדישה נכדתה שלמרות
 שבטיפול הטירדה את מהם למנוע כדי

לעזרתה. נזעקו וחולים, ישישים בהורים

1| | הנכה אחותו את לנשל גורדון עמוס יציא ההורים של מותם גורדון (משמאל) ועמוס (במרכז) כרמלה ה1|1\1| \
| | | \ | | | | \ |4 הזקנים. הוריה עם שנים במשך התגוררה בה מהדירה והחולנית הוריהם. עם משפחתית בתמונה בנעוריהם, 1
השופטת. מצד אחותו זכתה לה האהדה למרות במשפט, זכה עתה ואחרי השנים, במרוצת נשכחה האחים בין המשפחתית האחווה

 סעד לרשותה העמיד בראנד, נוח עורך־הדין
 נופך־מודם, חמדה עורכת־הדין חינם. משפטי

 במשפט העידה כרמלה, של נעורים ידידת
 כמה ״עד להוריו: עמום של התנכרותו על

 דבר שום נתן לא עמוס יודעת שאני
 כסף. שוה ולא כסף לא הוריו, לפרנסת

מהמש אחד אף אצלם פוגשת הייתי לא
פגש גורדון עמוס את כרמלה. מלבד פחה,

 אביו. פטירת אחרי היה זה בלונדון. תי
 לאמו, משהוא לשלוח רוצה הוא אם שאלתי

 עלי.״ להכביד רוצה אינו כי אמר הוא
 החוק לכרמלה. עזר לא דבר שום אך
 נחמיה השלום שופט קבע נגדה. היה היבש

 אהדתי כל ״עם המשפט: התברר בפניו בר,
 אפשרות כל לי אין הנתבעת, של למצבה
 מאשר חוץ אחר, הסדר כל כאן שהיה לקבוע

 הנתבעת, והבת ההורים למגורי רשות מתן
 שכירות.״ של קשר כל ללא

 הדירה. את לפנות נצטוותה כרמלה
 יכול לראשה, גג קורת מחפשת היא בעוד

הדירה. בכספי יעשה מה לתכנן אחיה היה
שהת העשיר החותן גולדמן, ׳משה ואילו

 סירב צדקה, במוסדות וכתומך כנדבן פרסם
 בין ענין ״זה כרמלה. של לטובתה להתערב

 בזה, ענין כל לי ״ואין אמר, לאחות,״ אח
 בתי. היא עמוס של שאשתו מהעובדה חוץ
 לא איש אותם. מגנה ואיני מצדיק איני
 שנתתי, מה כסף. לתת ממני לדרוש יכול
 הכסף את קיבלתי לא היום עד מרצוני. נתתי

 של גבול יש מעמוס, הדירה בעד ששילמתי
 אבל משפט, אגיש לא אני כספים. הוצאות

 כסף.״ לי חייב עוד הוא
 מה הרבה היה לא עצמו גורדון לעמוס

 מלבד אחותו, על הגדול נצחונו אחרי להגיב
 אולי עליה לחזור שראוי הגדולה האימרה

 קול־ישראל: של החדשות מהדורות בכל
פנים!״ שתי יש ״למוסר

 יותר הרויח לא 1956 שבשנת מאוד שרי
.. פחות ואף לחודש ל״יי 70מ־ ה.  אני מז

 שם, לגור נכנסה אחותי כרמלה כי מניח
 אינני כן. גם נוחיות בזה מצאה היא כי

 שהוא שמי דווקא, לי נוח היה שזה מסכים
בהורי.״ יטפל
 כרמלה עם עמוס דיבר לא 1961 שנת עד
 הוריהם. בדירת שהותה בעניין רע ועד מטוב
כסופר בלונדון, עמום בילה זה מזמן חלק

ב. רי ע מ

 ששני אחרי עתה, הדירה. את שתפנה ממנה
 צורך עוד לו היה לא נפטרו, ההורים
בדירה. תישאר הנכה שאחותו

★ ★ ★ כסית־היקברות פיגוי דרישת
 שלה ״הגישה :גורדון עמוס יפר ך*
בהת אמרה לא היא פוזיטיבית. היתד, ^
 שיחות עוד לי היו לעזוב. רוצה שאינה חלה

שיש הרכוש את שתמכור אמרה והיא איתר,

 ברית בטקס קידוש של כוס מרים (מימין) גולדמן משהמחותנים שני
 בעוד גורדון, ואסתר עמוס של בנס נכדו. של המילה

 גולדמן משה הילווה תקופה אותה בזרועותיו. הילד את מחזיק גורדון, שאול מחותנו,
הזקנים. הוריו, למגורי גג קורת למצוא לבעלה לאפשר שתוכל כרי בריבית, כסף לבתו
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