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שעה כרבע ניפתחה היא בערב. 9.45 1
 31 הנביא. אליהו של לכבודו לכן, קודם

 האחרון השישי ביום שנתכנסו המסובים,
 באכילת שעד, אותה עסוקים היו לליל־הסדר,

 כוס לתוך היין את שמזגו אחרי המרור,
הגדולה. הכסף

הדלת. ניפתחה אחת, במחי־יד ואז,
 ממר־ פרצה לא לעיניהם שנגלתה הלהבה אך

 אל־על זינקה היא אליהו. של כבת־האש
 פינחס בידי אשר הגדול פח־הבנזין מתוך
 פניו את הכר לבלי עד וחרכה זינקה כהן,

ה עם האיש של ומלאי־השינאה המעוותים
פח.

 בין ארצה, הפח את הטיל פינחס
 את ליבבה המשתוללת והאש — המסובים
הצבו הקירות את עמוס־המטעמים, השולחן

 מיושבי־הסדר, 25ו־ — בפלאסטיק עים
 דגון עג׳מי, מיזרחי, זלטה, משפחות בני

ורבינוביץ.
 שוו הזה״ ״העולם לבתם סיפרה

 שרופות כשידיה ),20( זלטה שנה
 כמחלקה בכאבים, מתפתלת והיא

 בית־ של החירוגית־פלאסטית
״רמכ״ם״: החולים
 פית־ ההגדה. את וקוראים שרים ״היינו

 נשרף: הכל מתלקחת. שהאש ראינו אום
 שלנו. הבגדים הריצפה, הכיסאות, השולחן,

נורא. כאב וזה עלי, ניתז הבוער הבנזין

1 0 1 1 1 1 1 1 1 )20( זלטה שושנה 1
| 1 1 /1 1 1 1 1 1 )20( מזרחי ונדאציה 1.

בגילם. להבחין אפשרות כל אין
1—2 0

 חמש בני איש, 31 הסבוהסדר שורחן אל
הש לכל בניגוד משפחות.

השולחן, מן המשפחה. טם לסעוד כהן פינחס הפעם הוזמן לא נים,

 האורחים, הסבו שאליו
 היתה שמכת־האש כיוון

עץ. העשוי הריהוט את

 התבקעו, לא הכלים מפוייח. לד11
 להצית שהצליח בטרם כבה בנזין

הנורא. החום בגל נכחד החי ר
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1 1 1 1 7 1 1*1 יח־ קלות בכוויות ניצלה היא מזרחי. משפחת בת נשקפת 11 0
11^1 1 י / 1 1י כימעט היא לנצח. פניה על יסתמנו הצלקות אך סית, |#
המשפחה. על הבוער הבנזין פח את שזרק האיש כהן, פינחס את פנים־אל־פנים הכירה ולא

 בראש שהיד, מה וכל בערה, שלי השימלה
 השימלד, את לקרוע היה רגע באותו שלי

החוצה. ולקפוץ
 !חד אף אבל הצילו!׳ ,הצילו! צעקתי,

 שלה הגוף שכל זלטה, גוזל גיסתי, בא. לא
 השנייה הקומה של החלון מן קפצה בער,

 מן קפץ השוטר, רבינוביץ, מאיר למטה.
המיסבח. של החלון

 מיזרחי האחים השכנים, באו אחר־כך
 לקחר הם אותנו. והצילו ממול, ׳מהבית
 חמישה. שם היינו לרמב״ס. בטנדר, אותנו,

 כל אותנו. ששרף זד, כהן, פינחס גם
 רוצה אני אותי! ,תהרגו אמר: הוא הדרך

אותי!׳.״ תהרגו למות!

 שישה ובה — אדום דויד מגן תחנת
 — מתמדת בכוננות הנמצאים אמבולנסים

 האסון מבית מטר 200מ־ פחות מצוייר,
 הצילצולים למרות אך .17 עקרון שברחוב

 אמבולנס אף הופיע לא הדחופים, הטלפוניים
 זקוקים שהיו הניפגעים, את להוביל אחד

מהיר. לטיפול

מוות כאבי
רשיונות־ בעלי שהם שכנים, ותם

אמבולנ להביא לתחנה ושזינקו נהיגה <£
שהודיע כפי הסיבה, בסירוב. נתקלו סים׳

 יצא היחידי הנהג־התורן התורן:
 רשאים האחרים באמבולאנסים חולה. להביא
 רישיון־נהיגה בעלי אנשים ורק אך לנהוג
ברכב־הצלה. לנהוג רישיון — מיוחד

 נאבקים השרופים, כל הועברו כך, משום
 בית־החולים פרטי. ברכב במכאובי־מוות,

 זרמו ורופאים אחיות הכן; במצב הועמד
 השרוף הבשר וצחנת היבבות המחלקה. אל

השקט. אוויר־הלילה את פילחו
★ ★ ★

היום גיבורת
 שלא שלוות־רוחה, על ששמרה יחידה ך•

 אחוזים, 70 כדי שניסזתה על־אף נאנקה | ן
 על־ידי כשנשאלה כהן־זלטה. גוזל היתד,
 בפשטות: השיבה לה, כואב לא אם אחות
 אותנו ששרף האיש לי. נעים לא העניין ״כל
אבי. — היד,

 גוזל, הוסיפה לאלוהים״, מודה ״אני
 עשר מוקדם. יותר ולא ככה, קרה ״שזה
 את הורדתי האש, עם בא שהוא לפני דקות

 בקומת- שלי לגיס — השנה בן שלי התינוק
הקרקע.״

 ענת ספק ללא היתד, גיבורת־היום אך
 הקשות הכוויות על־אף השש, בת מיזרחי,
 בשלווה הילדונת השתלטה ידיה, את שכיסו

 שלי ״אמא לאחות: הסבירה המצב, על
 לאילנה לה? תיתני אולי מים, קצת רוצה

 תראי, זריקה! לה לעשות צריך כואב.
 — אותו תחליפי מלוכלך. שלי הסדין אחות,

 האמא בשביל מים להביא תלכי ואחר־כך
שלי.״

★ ★ ★

השוד,? של וידוייו
1*111— י|י1—1 ■?!111/

בפרס. ,1920 בשנת נודד כהן ינחם —
 מאחריו היו כבר ׳,43ב־ ארצה, כשעלה

 השתקע הוא זנח. ואותן חי איתן נשים שתי
המל ולאחר בהגנת־חיפה, השתתף בחיפה,

 ליד רכוש־נטוש, בדירת ההפקר מך זכה חמה
ואדי־סאליב. שכונת
כש בכית־החולים, מיטתו על
 הבד ידיו ושחורים, שרופים פניו
 כהן סיפר גפוחות, ושפתיו שות

הזה״: ״העולם לכתב
 עם נוספת. פעם התחתנתי 1949 ״בשנת

 בגדל אזרחיים, נישואים היו אלה לאה.
 אחרי שנד, כהן. ואני גרושה היתד, שהיא

 כבר צביה. אחריה, ושנה גוזל נולדה כן
 מיזרחי־עג׳מי. משפחת עם ריב לי היה אז
 הראש, על בפטישים לי דופקים היו הם

 אמרתי לי. מפריעים היו שלהם והילדים
 אתכם.׳ אגרש אני ככה, תמשיכו ,אל להם:
 היתד.. המשטרה אפילו המשיכו. הם אבל
הם מתלונן, שהייתי פעם וכל שלהם, לצד


