
 מסיות בעת המשוו עד במצוו המסנסאת - הסוסו קדחת
בזוכיס התנקשות על שמושת לקדחת גרמה - התוצאות

 מס־ במהירות הגיחה שחורה כונית •1*
ל שצעד הנער הרחוב. מפינת חררת

קרי להפליט הספיק לא המדרכה על תומו
 המכונית בו התנגשה כאשר בהלה את

 כמה התעופף המרוסק גופו כובדה. במלוא
 הדורסנית המכונית בקרקע. ונחבט מטרים

 הייתה כלא נעלמה המסתוריים יושביה על
גלגלים. חריקת בקול
 מכתב. רועדות בידיים החזיק ישיש אב

 האלמונים הכותבים לו מודיעים זה במכתב
 הם בידיהם. ונמצא נחטף האהוב שבנו

 כסף סכום לידיהם שימסור עליו מאיימים
ל ישמע ולא ובמידה ככופר־נפש, גדול

בנו. חיי על הקץ יבוא — הוראותיהם
בתעלה מוטלת היתד. מבוגר אדם גופת

 לדבר. אוהבים פשוט אנשים משוגע? כמו
 לא שידברו, חיות. יש — אנשים אין בארץ

לי. איכפת
 אולי שלי. הרגילים החיים את חי ״אני

 מחברת להתרחק השתדלתי קצת בהתחלה
 זה אבל האלה, הדיבורים כל בגלל אנשים

מזמן. היה
 מולדתי. ארץ ליוון, נסעתי הזכיר, ״אחרי

 להשתתף בשביל המשפחה כל לשם נסענו
 קצת טיילנו גם המנוחה. אמי של בלוויה

לארץ.״ שבוע לפני וחזרנו ביוון
 הגיבה מלכה. אלבאלה, יצחק של אשתו

ש מה קצת נתן ״אלוהים השמועות: על
ומתחי האנשים כל באים כך ואתר — נתן
יפים.״ לא דברים מיני כל להגיד לים

 לבנימין אחד. מאף מפחדים לא אנחנו מזה,
 מי לכל העיניים את יוציאו והם אחים יש

רע.״ משהו לעשות שינסה
 להרחיב רצה לא בנימין, עצמו, הנער

 פסק: רק הוא הנושא. על הדיבור את
״שטויות.״

 היא די. אמרה לא הרצחנית הכנופיה אך
 ה־ בזוכים מעשי־זוועה לבצע המשיכה
מיסכנים.

 המתאספים מהרבים אחד ישראלוב דוד
 התחנה ליד הצהרים אחר שבת כל מדי

 לפרט: ידע ישראל. ספורטוטו של הראשית
ה גרינס, שמשה שלי, מהחבר׳ה ״שמעתי

 אנשים כמר. שאלתי נחטף. מרחובות, זוכה
שלו, אכא את רצחו שגם לי סיפרו והם

בו התנקשו באוץ שנפוצו השנגועות שרפי הנער סוען
 חוט־ בדם. מגואלת כשהיא הכביש שבצד

 לא שאם עליו איימו הפנים, רעולי פיו
 יכרתו — אגדתי כסף סכום לידיהם ימסור

מסר. לא הוא רגליו. שתי את
 בשיקגו? אלו? מאורעות התרחשו היכן

בסיציליה?
 רק קרו אלו דברים כי התברר השבוע
 ישראל. במדינת רבים, אנשים של בדמיונם

רגליים כלי משוגע★ ★ ★
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ה את להציף התחילו שמועות י*
 פשוטים אזרחים שכמה אחרי רחוב ) (

מ למעלה של ענק בסכומי זכו ורגילים
 אוטו), עם (מתחרז בטוטו לירות אלף מאה

משחקי־הכדורגל. תוצאות ניחושי מפעל
 שיצחק מלא בביטחון סיפרו רבים אנשים
 זכר. אשר משכונת־ר,תקווה, החלבן אלבאלה,

 יצא לירות אלף במאה חודשים מספר לפני
 כך על ענה פתאום? מה והשתגע. מדעתו
 הקבועים מממלאיו צעיר, אזרח ג׳אן, יהודה

 שלחו כי השתגע ״הוא הטוטו; טופס של
 אותו שירצחו איומים מכתבי הזמן כל לו
 שמעתי הזכיר,. של הכסף את ימסור לא אם

 משוגעים בבית זמן הרבה כבר נמצא שהוא
בבת־ים.״
 שידע מונית נהג מכולם לעשות הגדיל

רג חסר כבר האומלל אלבאלה כי לספר
 קטעה המרה, הוא פיה שאת הכנופיה ליים•

 לתת לסירובו כתגובה רגליו שתי את לו
הכסף. את

 שונה: קצת גירסה יש עצמו לאלבאלה
נראה אני נברא. ולא היד. לא ״שטויות.

-————״20 —

 עבודה מחוסר הוא ,47,־ד בן אלבאלה,
 כל זנח. לא הטוטו, טפסי מילוי את כיום.
המל הטורים את להניח הוא ממשיך שבוע

 שבשכונת־ הטוטו תחנת דוכן על אים
 פעם מזלו לו יאיר אולי יודע? מי התקווה.
נוספת.

★ ★ ★
מסתורית דורסנית מפונית

 פסחו לא אלישע בנימין הנער ל
ב ולא בו, גם טיפלו הן השמועות. ^

 על סיפורים צצו בתחילה משי. של כפפות
 יותר אלמונים. מידי שחטף רצחניות מכות

בסי והתחלפו המכות ספורי עברו מאוחר
 שפגעה דורסנית מכונית על אימים פור
למותו. וגרמה בזדון בו

ה את שהעבירו האנשים כסף. הסיבה:
 הם הרצינות. במלוא עליהן דברו שמועות

 לישע בנימין, אבי של האומלל לגורלו נדו
 תאוות בגלל שכול לאב שהפך אלישע,

כל־רחמים. חסרות כנופיות של הבצע
 בדרך קיוסק בעל שהוא הישיש, לישע

 או עצוב להיות סיבה כל מצא לא יפו,
 לירות אלף 138ב־ שזכה בנימין, בנו אבל.

השמו מן מתרגש ואינו וקיים חי בטוטו,
 בחיוך, האב אמר השם,״ ״בעזרת עות.

 מאוד. טוב הוא שלי, בנימין של ״שלומו
 איים לא, אחד אף כולנו. על מגן האלוהים

דבר. שום קרה ולא
 כל בינתיים כי לאיים, טעם גם ״אין
 18 בן יהיה שבנימין עד בבנק נמצא הכסף
חוץ בו. ולהשתמש אותו להוציא ויוכל

 ואם מהכסף חצי שיתן בטלפון עליו איימו
 אותו.״ ירצחו אז — לא

★ ★ ★
אותי״ רצחו ״לא

 הנער אודות ברחוב שהילך אחר יפור **ן
ש העמוקים החתכים את תיאר 17ה־ בן

 משה■ של הרכות בפניו הכנופיה אנשי חרצו
 נשמע לא והוא מאחר פניו, את חתכו הם

שלהם. האחרונה להתראה
 על חתכים כל ללא עצמו, גרינס משה

 את פה בכל הכחיש הצעירות, פניו גבי
 איימו ״לא אמר, שקרים,״ ״הכל השמועות.

 את לי חתכו ולא אותי רצחו לא עלי,
הפנים.
 בבית־הספר. כרגיל ללמוד ממשיך ״אני

 לי ומספרים שלי החברים באים לפעמים
 גרינט משה המשיך השמועות,״ כל את

 ״אמרו לירות, אלף 136ב־ לאחרונה שזכה
 מיני כל ועוד נרצח שלי שאבא למשל, לי,

 לכל לב שם לא אני אבל כאלה. דברים
 נכונים־ודי.״ לא הם האלה. הסיפורים

ה הכסף בסכום שזכה הטוטו טופס את
 את מילא הנער. משה מילא לא גדול

ב טפסים שממלא עזריאל, אביו, הטופס
שבוע. מדי לירות מאות של סכומים

 שקר. ״זה האב: הגיב השמועות על
 ודי. הרווחנו איום. מכתבי שום קיבלנו לא

 הפירסד כל אחד. מאף מפחדים לא אנחנו
 אדם להוציא יכולים האלו והשמועות מים

מדעתו. נורמלי
כ כאן עושה אתה ,מה אומרים: ״לי

 ,תדע אומרים: שלי לבן נהרג.׳ שלך שהבן
ו שומע הוא שלך.׳ אבא את שרצחו לך

ל צריך ואני לחנות, אלי מהר מטלפן
 חכמות לעשות יכול ילד כל אותו. הרגיע
שטויות.״ מיני כל ולשלוח כאלה

★  ★ החי המת★ 
 עמיהוד ה״ספורטוטו״, זכיר **

 של מקורן על להסביר ידע לא תבור,
 שלנו,״ לאוזנים מגיעות ״הן השמועות.

 אין אחר. אחד כל אל ״כמו אמר, הוא
אותן. הפיץ מי מושג לנו

נכו ולא טיפשיות שהן יודע רק ״אני
 שהוא אלבאלה יצחק על למשל, אמרו, נות.

 ראיתי אני הרגלים. את לו וחתכו השתגע
 כדי למשרד אלינו בא הוא אתמול. אותו

לו. שהגיע .״׳ק לקחת
 שאלבאלה בשבועה להעיד מוכן ״אני
 סאלטות עשה לא הוא גמור. בסדר התנהג
 ובכלל, היוולדו, כביום ערום בא לא באויר,

 הוא כן כמו דבר. לכל נורמלי נראה הוא
פרוטזות. על ולא רגליו על התהלך

ש עליו שסיפרו הנער אלישע, ״בנימין
 לקבל שבוע לפני פה היה — נרצח הוא

 שהוא להגיד מוכרח אני טוטו. של טפסים
מאוד.״ חי נראה הוא להיפך, מת. נראה לא

★ ★ ★
מפחדים? הס למה

כ־ מפחדים. הם — זאת ספל כל
ו לראיין הזה העולם כתב בא אשר

ה בבהלה נרתעו הם הזוכים, את לצלם
 של אפשרות כל מפני בהיסטריה גובלת

 בני תגובת תמונתם. או שמם פירסום
 התנהגו כולם שונה. היתד, לא משפחותיהם

משהו. מפני מסתתרים הם כאילו
פוחדים? הם ממה
הרחו הנער עם שוחח הזה העולם כתב

 כל במשך ספרו. בבית גרינס, משה בותי,
הוא השד. כפאו כאילו הנער התנהג השיחה

גויזס משה זוגה
מאו תשובות וענה לצדדים להסתכל ד,ירבה
לצות.

 ההוא ברגע אך אותו לצלם ניסה הכתב
 והזעיק מעיניו נשקף כשפחד הנער התפרץ
צעקותיו. לקול שחשו אנשים
 ניסו כאשר מהומות שהקים אחר אדם

 הנער של אחיו היה לצלמו, הזה העולם אנשי
 הזקן. אביו של בקיוסק עמד הוא הבת־ימי.
 וקפץ בהתרגשות זינק במצלמה כשהבחין

המצלם. על ישר המשקאות דוכן מעל
 והתחיל הרבה חשב לא הצעיר הבחור

 מחלק כשהוא הכתב, של במצלמה לבעוט
 התערבות רק ולשמאל. לימין מהלומות
 את מנעה במקום במיקרה שנכחו שוטרות

הקטטה. התפתחות
סי משכונת־התקווה המפורסם החלבן גם

 הוא פירסום. של אפשרות על לשמוע רב
ו התחנן אך באגרופיו השתמש לא אמנם
 כל למנוע בקשה של לשון בכל ביקש

תמונתו. או שמו של הזכרה
מפחדים? הם למד,
 יביא שהפירסום חוששים פשוט הם האם

מכחישים הם שאותם האיומים את איתו


