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חדש! ספר
 פריז האם

בוערת?
מאת

ולאפייר קולינם
 שנצטווה חולטיץ, הגנרל היטלר. צרח !בוערת פריז האם

 הסיבות לפיהרר. לציית העז לא האורות, עיר את להשמיד
 בשקידת־נמלים שנאספו פריז, חורבן את שמנעו המוזרות

 בצורה מתוארות המכר, רב הספר מחברי שני על־ידי
ומסעירה. מרתקת

 תל־אביב בע״מ, ״המדור״ הוצאת
 תל־אביב, ,7 יבנה רח׳ לעם, ספרים ראשית: הפצה

621885 טלפון

במדינה
ן )28 מעמוד (המשך

 שישאר למגךדויד, פרט הראשונה, עזרה
 דעיריה המים שבתוך החיידקים את אדום.

קיימים. לא הם דעתם לפי כי תצבע, לא
 שפת־ימה על מעכשיו יהיה יפה כמד,

תל־אביב! של
 ישכבו שבחוף־הכתום הצהוב החול על

כש לשמש־הזהב, מתחת שזופים אנשים
 קלחי־ כרגיל פזורים החול, על מסביבם

משו וקליפות מכורסמים, זהובים, תירס
 בלבד. בתום בצבע תפוזים, של משות

 למכור ימשיכו המיושן, הכתום, בקיוסק
ה מהשמש מחומם וכתום, סינטטי תסס

 מקום בכל מאשר כפליים עולה אבל כתומה,
אחר.

 אנשים בחוף־'הירוק! יהיה תענוג ואיזה
 ירוק, הצבועים בכיסאות־הנוח להם ישתרעו

 יוכלו הם הירקרקים. בגלי־המים ויתבוננו
 לשם לגשת רק שירצו. כמה בהם להביט

לעש הפינג־פונג שחקני כי יוכלו לא
 הכדורים, את בפראות כרגיל יחבטו רותיהם

 הגישה את ויחסמו הירוקים, במחבטיהם
 במכה־ירוקה־ להסתכן ירצה שלא מי למים.

 בערגה ויתבונן מרחוק, יישב ברקה־הרכה,
מקינאה. ירוקים בפנים בגלים,

מ בחוץ־לארץ. כמו ממש והתוף־הכחול?
 הכחול, הים שפת על לשמי־התכלת, תחת

 בחורים, תכולות־עיניים. עלמות תשתזפנה
ויש לידן יעצרו כמובן, כחולים בבגדי־ים,

ו ״דו אלו: ז סליפ טו חנט י י  וכשמי־ מי?׳׳ ו
 לה ישפכו הם מהם, להתעלם תנסה שהי
 בנימוס. לענות שתילמד הפנים. על חול
 ייראה לא כחולים, במדים שוטר, אף אבל
החוף־הכחול. מרחבי בכל

הפלילי. במובן ציבורי מיטרד
 כוח־אדם. מספיק למשטרה אין כי למה?

 מחירים יפקיעו שלא לכך לדאוג צריך ומי
 פינג־פונג שחקני של קטן ושקומץ בחוף?

 הפלילי במובן ציבורי, למיטרד יהפכו לא
 מי ואל אלפי־מתרחצים? עבור המילה, של

ב שהן שהעובדה בחורות, לפנות צריכות
 הפוגעים לאנשים פרובוקציה מד,וזד, ים,בגד

פיסית? לפגיעה ועד מגונים ברמזים בהן,
פקחי־העיריה. אל דובר־המחוז: תשובת

 הם והשוטרים? סמכויות. ניתנו להם גם
 התקהלות, כשיש להם. כשקוראים מיד באים

ציבורי. סדר הפרעת או קטטה, או
הצב כל במקום בונה, העיריה אין ולמה

 או אנושיים, ומיבנים מיתקנים האלה, עים
 לחברות־פרטיות, זכיון נותנת אינה מדוע

 לשמם, ראויים חדרי־הלבשד, מסעדות, להקים
 דובר מסביר מדי, צר החוף כי ובונגאלוס?

אותו. להרחיב קודם צריך העיריה.
י הקרוב לעתיד התוכניות מהן אז, ועד

 ולהעניק צבעוניים, סוככים גם לד,וסיף
החופים. ליתר גט שמות־של־צבעים

אדם דרכי
ה מ ח ושרו□ מר

 שנד,!״ עשרים זה את זה ראו לא ״הם
 בתדירות מופיעה לה, דומה או כזו, כותרת
 כלל בדרך בישראל. היומית בעתונות קבועה

 ונשים, גברים של תמונה אליה מצורפת
רעהו. צוואר על איש הבוכים

ב דומים לכותרת שמתחת הסיפורים
 חברים על בהם מדובר לפעמים כלל: דרך

 על בהם מסופר ולפעמים ממחנות־ריכוז,
השניה. העולם במלחמת שנפרדו קרובים

 אף קשור ויקטרינד, שרד, של הסיפור
המלחמה. באימי הוא

 קאופמן שרד, מיותרות. נפשות שש
ב שנה. חמישים לפני באוקראינה נולדה

ל מחברותיה אחת עם התיידדה צעירותה
 פיודורו־ יקטרינד, שנקראה הלימודים, ספסל
 יהודיה היתד, מהן שאחת העובדה בנה.

כלל. להן הפריעה לא אוקראינית והשניה
 מצאה אוקראינה את הנאצים כשכבשו

 היא יקטרינה. של בביתה בטוח מחסד, שרה
 בציפייה בעליית־הגג, ארוכים חודשים בילתה
 כש־ ,שנתיים לאחר ואמנם, האדום. לצבא

 כעבור ממחבואה. שרה יצאה נסוגו, הנאצים
 שהתגורר פולני ליהודי נישאה קצר זמן

לישראל. עלתה עימו ויחד בסביבה,
 החדשים חייהם את התחילו ובעלה שרד.

 מצבם לבת־ים. מכן לאחר ועברו בקיבוץ,
 עובדה אבל במיוחד, מזהיר היד, לא הכלכלי

 הידידה את להזמין להם הפריעה לא זו
 ולהתארח בישראל, לבקר לבוא האוקראינית

 ושתי ומשם, מפה נשלחו המכתבים בביתם.
 לפרטי עד הביקור את תיכננו הידידות

פרטיו.
פיודורובנד, יקטרינד, כשהגיעה השבוע,

ה הסולם 1497 הז


