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העבודה. באמצע נרדם היה בזמן, קם כשהיה :ם

 שלו. המעביד גם שהיה אביו־מאמצו, את מאד
 או אולטימאטום: לו נתנו שהוריו יורם לי אמר ־

 השאיר לא הוא אבל אותי, יעזוב שהוא פחדתי י.
 לעולם!״ אותך אעזוב ״לא כאלה. למחשבות זמן

מאושרת. הייתי בכנות. זאת אומר שהוא ידעתי
 הבטיחו שמאמציו ידעתי שמחתי: על העיב. קטן
יראו לא וקצין־המיבחן שהמשטרה וידעתי עליו,
 שאני חשבתי שלו. המאמצים עם הסיכסוך את
עליו. לוותר יכולתי לא אופן בשום אבל לו, יריע
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שי שוב יורם נתקל שם ילה. התחתון. העולם באנ

ציבורית בגינה אין־אתים מוטל השבוע אותו שמצאה עו

לכלא! חוזר
ש סקרנים וסתם המשטרה מבית־הסוהר,

 כל — בעתון תמונותיו על־פי תי א זיהו
 כי בהיסח־הדעת, לעיתים לו, הזכירו אלה
הגונים. אנשים של בחברה בן־חורג הוא

 להיקלט תחילה ניסה יפה־התואר הצעיר
 הוא מאמצו. של במיפעלו יצרנית בעבודה
 מע־ מפי זכה לעבודה, בוקר מדי השכים

 זמן תוך הפך רבים, לשבחים בידו־מאמצו
המאמצת. המשפחה אוזת ל קצר

 וכי הצליח, האימוץ כי אז היה ניראה
 למשפחה הפכו החדש ובנם המאמצים זוג

אידיאלית.
 נמשכה לא המשפחתית האידיליה אבל

 בינו נתגלו הראשונים החיכוכים רב. זמן
 יורם של שהתנהגותו לאחר מאמצו, לבין

 כך. על לו העיר א ה בעיניו. חן מצאה לא
 יעזוב כי הודיע נפגע, עצמו שראה יורם,

הראשונה. בהזדמנות הבית את
 בדמותה הופיעה, הראש.נד, וההזדמנות

 של בתו מקסימה, תל־אביבית צעירה של
 שעותיה כל את שבילתה ידוע, עורך־דין

הדיזנגוף. מדרכות על ת הפנוי
מע ימים תוך הפכה המיקרית ההיכרות

 י־צאים נראו והשניים סוער, לרומאן טים
 במועדוני־לילה, יחדיו בילו הם ת. בקביע

 מימי הוותיקים מכריו את יורם פגש שם
הפשע.

בממ חדשה דמות היתר, לא אפולו כי
 הצעירה, תל־אביב. של חיי־הלילה לכת

 חבורות אל התחברה היריד״ עם שהסתכסכה
 כשומרי- ידועים היו כולם שלא צעירים, של
מובהקים. חוק

מ להימנע ניסה החדש שידידה למרות
 פעם שהיו כאלה, טיפוסים עם התחברות

 בכיוון הבלונדית היפהפיה פעלה ידידיו,
ההפוך.

 לו עמדה לא נוקשותו נשבר. לנדסברגר
 בפני כשעמד הידידה. של הפצרותיה מול

 בחיק- שקטים חיים או היא או הברירה,
 בחירה הראשונה. באפשרות בחר משפחה,

 לחברת חורה אוטומאטית אחריה גררה זו
 לישיבה ישיבה שבין והפרוצות, העבריינים
אחר. במקום גם יושבים בבית־קפה

כ השבוע קבעו יורם של ממכריו כמה
 עם שלו המחודשת ההתחברות כי בטחון,
 למאורעות שגרמה היא העבר מן חבריו

 החנות. בשוד כחשוד ולמעצרו השבוע
★ ★ .★

חדשה ;?שפחה
 היה לא לנדסברגר של שמעצרו מכןל

 העובדה אילמלא כל־כך, רבים הדים יוצר
ל בפומבי הצעיר הבטיח שנה לפני שרק
הזדמנות לו תינתן אך אם למוטב, שוב

 מכיוזן נוספת, מהלומה עלי ניתכה ואז
ש להורי סיפרה אחת קנאית בחורה אחר.

 ההורים לנדסברגר. יורם עם יוצאת אני
 איתם הייתי לא קודם גם מכעס. רתחו שלי

 לתת רצו לא הם עכשיו אבל טובים, ביחסים
 עורך־ שהוא שלי, אבא מהבית. לצאת לי

 אופן בשום לי יתן לא שהוא לי אמר דין.
 לא שזה אמר הוא מועד. פושע עם לצאת

כזה. בחור עם להסתובב לי נאה
★ ★ ★

שדי:״ ״נורו
 שיורם להורי להסביר ניסיתי התחלה ך*

 טוב בחור בעצם ושהוא למוטב, חזר *.1
 רצו לא הם אבל אליו, התאכזר שהגורל
הסברים. לשמוע

 מובן מייד. אותו לעזוב לי אמרו הם
 להם אמרתי בקולם. שמעתי שלא מאליו
 אחר־ יורם. לבין ביני יפריד לא דבר ששום

 כדי מאמציו, אל פנו שהורי לי נודע כך
בינינו. להפריד דרכים למצוא
 יגרשו יורם של שהוריו לי סיפרו הורי

 להסתובב ימשיך הוא אם מהבית, אותו
איתי.

 יותר חוזרת לא שאני שלי להורים הודעתי
 הים, שפת על במלון חדר שכרתי הביתה.

 באותו בדיוק יורם. עם להיפגש והמשכתי
 ובין יורם בין נוסף סיכסוך התגלה שבוע

 בל־ בהתנהגות אותו שהאשים אביו־מאמצו,
והת הבית, את עזב יורם גם תי־הולמת.

ביחד. לגור חלנו
ב ביותר המאושרת התקופה היתד, זאת

 כולו יורם היה הראשונה בפעם כי חיי.
שלי.

★ ★ ★

מסוכן:״ סחור ״הוא

 גם המשטרה. לתמונה נכנסה אן *•
ממ ולהוציא לנו, להפריע החליטה היא

 אותו עצרו הראשונה בפעם יורם. את ני
 אל בדרך כשהיה בלילה, מאוחרת בשעה

אחותו.
 שחושדים לו ואמרו לחקירה א־תו לקחו

 אליבי, להוכיח הצליח יורם בהתפרצות. בו
שאמרו לפני ללכת לו נתנו לא הם אבל

 מי לו ויראו אותו יסדרו כבר שהם לו
הם.

 קצין למשטרה. אותי גם הזמינו אחר־כך
 אותי שאל שמי, את יודעת לא שאני אחד,

 מסתובב הוא אם יורם, על פרטים מיני כל
 ואם פושעים, עם נפגש הוא אם בלילות,

 להם סיפרתי מועד. פושע שהוא יודעת אני
 אבל עליו, לשמור להם והבטחתי האמת את

 לעזוב צריכה שאני לי אמר קצץ אותו
 כמוני יפה בחורה איך מתפלא ושהיא א־תו,

 לו גם אמרתי יורם. כמו אחד עם הולכת
 ושאמשיך אותו, לעזוב חושבת לא שאני

לעולם. לצידו להישאר
 יחד כשהיינו אותו, עצרו השניה בפעם

 לאילת, יורדים שאנחנו שמעו הם בשדה־דוב.
ש לפני דקות כמה לשדה־התעופה והגיעו
 הכניס סירקיס יונה הקצין למטוס. עלינו
 הבגדים על חיפוש וערך צדדי לחדר אותנו

והס דבר מצאו לא הם הקטנה. ובמזוודה
 שאני לי להעיר הספיקו כן לפני אבל תלקו,
 מסוכן בחור הוא כי ממנו, להיזהר צריכה
מאוד.

★ ★ ★
מפשע:״ חף ״יורם

 ואת אותי הזמינו שבועות כמה פני *ל
 לנו לערוך כדי למסה־הארצי, יורם /

 בדיקה איזה ידעתי לא במכונת־אמת. בדיקה
הלכתי. אבל לי, לערוך רוצים הם

 שאלו ליורם. נגעו הראשונות השאלות
 חי הוא אם לגנוב, ממשיך הוא אם אותי

 מסתובב הוא אם מבצע, שהוא מהפריצות
 השאלה את מבית־הסוהר. שלו חברים עם

 שאלו לסוף. השאירו הם ביותר המעניינת
 הי יורם ואם בזנות, עוסקת אני אם אותי

רוזחי. על
 היה לא האמת. כל את להם סיפרתי אני

 אותו, אוהבת שאני אמרתי להסתיר. מה לי
שאש והבטחתי אישתו, להיות רוצה ושאני

 שהוא כדי רעים, חברים מפני עליו מור
 שמכונת יודעת אני הפשע. לדרך ישוב לא

 קציני אבל שיקרתי, שלא הראתה האמת
 את לעזוב עלי ללחוץ המשיכו המשטרה

יורם.
 ערב באותו אותי. הדהים האחרון המעצר

בקולנוע שניה בהצגה יורם עם הייתי

ל נענו הם יורם. של הצעירים חייו את
 התל־ הזוג של המיוחדת־במינה בקשה
 הזדמנות לצעיר להעניק החליטו אביבי,
הגון. אדם בתור עצמו את להוכיח
 חודשים. שישה של לתקופה שוחרר יורם

 למסור קצין־מיבחן על היה ז׳ו תקופה בתום
 חוות־ אם כי קבעו השופטים חוות־דעת.

 בחיק הצעיר יישאר חיובית תהיה הדעת
החדשה. משפחתו

ב בחייו החדש הפרק את התחיל יורם
 לבבית לקבלת־פנים זכה הוא ימין. רגל
 בדירה חדר קיבל החדשה, משפחתו אצל

 לביקורים זכה תל־אביב, בצפון המרווחת
החדשים. ידידיו של תכופים
ל רק לא דאגה החדשה המשפחה אבל

 גם אלא החדש, הבן של האישי שרוא
 של בית־המלאכה אל נשלח יורם לעתידו.

חדש. מקצוע שם למד אביו־מאמצו,
ו ידידיו בפני אז התגאה המאמץ האב
 והפך מבית־הסוהר אדם נטל כי מכריו,

ואחראי. מסור מקצועי, לעובד אותו

אנויו וונית
 שהזמין חבר, פגשנו ההצגה אחרי מרכז.
 כוסיות שתי שם שתה יורם לבית־קפה. אותנו

 שלנו. המלון לכיוון הלכנו כך אחר קוניאק.
 שהוא יורם לי אמר שהגענו לפני קצת
 מעט עוד ושהוא אחותו, אל רגע הולך

דא ללא ונרדמתי שלנו לחדר עליתי יחזור.
מיותרות. גות

 לצידי, לא שהוא וראיתי כשהתעוררתי
 בסדר, לא שמשהו ידעתי לפחד. התחלתי

ל דקות כמה תוך לחזור הבטיח יורם כי
מלון.

בלשים. שני בחדר אצלי מצאתי בבוקר
 באו ושהם נעצר, שיורם לי סיפרו הם

 מתחת חיפשו הם בחדר. חיפוש לערוך
 שתי רק איתם ולקחו הקטן, ובארון למיטה
 את תמיד איתם עושה שאני גומי, כפפ-ת

הכביסה.
 מודה אינו שיורם שמעתי בבית־המשפט

 כשהוא שינקץ, בגינת אותו ושמצאו באשמה
 אנשים כמה על יודעת אני ומעולף. פצוע
 כספים. ממנו ולסחוט בו להתנקם שרצו

 ואני זה, את לו עשו שהם בטוחה אני
מפשע. חף שלי שיורם משוכנעת

 תל־אביב.״ את שעזבתישראו לאחר
★ ★ ★

יי־
כן־חורג

ה ת ס י  לשכוח יורם היה יכול לא למוטב, לשוב שנ
חבריי החדשים, חבריו אותו, הסובבים גם עברו.

 אלה חברים עס הראשונה הפגישה
 להתרחק ניסה הוא בעיניו. חן מצאה לא

 בעיני חן מצאו חברים אותם אבל מהם,
 בני• את חיבבה היא אפולו. (״אלקה״) רונית

 התייחסה לעברו, שלום שהפטירו התשחורת
מפיהם. שיצאה מילה לכל ביראת־כבוד

לכו•
 של שגורלו חשוך־ילדים, תל־אביבי זוג

 לאמצו החליט לליבו, נגע חסר־הבית הצעיר
ולשיקומו. לעתידו לדאוג לבן,

 זילברג, משה העליונים, השופטים שלושת
להציל החליטו הלוי, ובנימין במזון צבי

 חדש דף פותח הוא כי שהצהיר לאחר
 שמו כי לנדסברגר של חבריו האמינו בחייו,
 העתונים. של הפלילית מהכרוניקה ייעלם

ל הדבר גרם מעצרו, על כשנודע השבוע,
 זו בפרשה שראו הרבים בין עמוקה אכזבה

עבריינים. לשיקום חדשה לגישה פתח


