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 מלכה ששלחה האחרון המכתב זה היה

 רק היתר■ ההחלמה תחושת אך אשרמן.
והאחרונה. השלישיות! לריתקפת־הלב הקדמה
 ב־ שנדמו החיים יוצא־דופן. בית
 בנווה־צדק, שנים 68 לפני החלו איכילוב
 מלכה תל־אביב. של הראשונה שכונתה

 וילנר, משה של בתו היתד. אצילת־המראה
ל השכונה. של המייסדים מעשרת אחד

 הוא ובן; בנות ארבע היו היהודי למדן
 מורשת את לה להעביר כדי במלכה בחר

 עם יושב היה שלמים לילות תורתו.
 לה מקריא הנפט, עששית לאור בתו

הוזילנאי. הש״ס של הגדושים דפיו מתוך
 שמלכה לאחר — רבות שנים כעבור

 גימנסיה של השני המחזור את סיימה
 הצעיר לרופא שנישאה ולאחר הרצליה,

כ כולו העולם ברחבי להתפרסם שנועד
 עצמה שהיא לאחר אשרמן, יוסף פרופסור

ה הש״ס גפתח שוב — סבתא הפכה
 משה ובתו. האב בין נפרשו ודפיו גדול׳
 בתו וחולה. מופלג, זקן אז היד. וילנר

 בתל- לדירתה חוליו מיטת א.ת העבירה
 דפי את באוזניו משננת והיתר. אביב,
אותן כנפי על וכך, אהב. שכה הספר

אשרמן מלכה
לחיים מזמור שיר — האחרון במכתב

ב הנפט עששית לאור שהשמיע מלים
בביתה. עיניו את עצם הקטנה, שכונה
 פקדו שאותו יוצא־דופן, בית זה היה

ביק אשר נשים רבבות השנים במרוצת
 מלכה הגדול. הגניקולוג עזרת את שו

במו בעלה של עוזרתו היתד, לא אשרמן
 הטיפול את השלימה. אלא מוגבל, טכני בן

 על־ ,לחולות מעניק היה שבעלה הרפואי
נפשי. טיפול ידי

מ מלאות־אושר יצאו ספור ללא נשים
 הזוג חי שנים במשך אך אשרמן. בית

 השני בנם טראגדיה. של בצילה עצמו
 ממחלה מת שלישי בן שנה; 11 גסס

הבכו הבת נינה, ארבע. בגיל פתאומית
 לפצות הגורל על־ידי ניתנה כאילו רה,
ב הבית את מילאה שכן הרריה, את

 אשתו היא כיום ובשימחת־חיים. חיוניות
 אם דינור, (״קצטניק״) יחיאל הסופר של
ובת. לבן

היתד, לא אשרמן מלכה ״קטונתי♦♦.״
 יכלה היא פרופסור. של יד־ימינו רק

 בתחומי עצמה, בזכות פרופסור להיות
 היא היהדות. ותולדות העברית השפה
 — עברית ללימוד חוגים בביתה אירגנה

 עולות של אם רופאים נשות של אם
 מועדוני בפני הירצתה אף היא חדשות.
 דבריה להשמיע הוזמנה אם אך תרבות.
ל הסופרים, אגודת כמו פורום באוזני

 ב־ ההזמנה את דוחה מייד היתד. משי׳
 תמיד כי ממלמלת. היתה ״קטונתי,״ צינעה.
גדול. אדם שהיא להודות סירבה

משפט
ד עד הפגיון הו

 האחרון בזמן היה ,26 אברהמי, לרחמן
ל להרשות היה יכול הוא כסף. הרבה
 שלם לילה פרוצה בחברת לבלות עצמו
 שלף בבוקר בהרצליה. נווה־ים במלון בחדר
לך.״ שיש הכסף כל את לי ״תני פגיון.

 אברהמי אך סירבה. ,26 בת הצעירה,
מהלו בפניה הנחית הוא בנקל. ויתר לא
שבידו. בפגיון אותה פצע מה,

 לו נתנה היא הרמז. את הבינה האשד,
 העניין. יסתיים בכך כי קיוותה ל״י, 50

פעוט. כה בסכום הסתפק לא אברהמי אבל
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הפסח לנקיוו

לפסח כשר
 פתח־תקתה הראשית, הרבנות השגחת תחת

בע״מ נורית חב׳ המפיצים נקה. ביח״ר תוצרת
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