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לגרמניה-טוענת:

בד■ בני
״ 1החידיונים. את למציל

 הארדי הולבש ישראל, ילדי כל מו ץ•
 לפני הפורים, בחג 8ד,־ בן גולדמן ^

תל לו הלבישה אמו בתחפושת. שבועיים,
 שני הוצמדו מותניו אל שודד. של בושת
שפ מעל נמרח שחור שפם צעצוע. אקדחי

תיו.
 גולדמן הארדי של הפורים תלבושת אבל

 לחגיגת או מסיכות לנשף כלל נועדה לא
 הבוקר בשעות יצא הוא לילדים. פורים

 שברחוב מדירתם גולדמן, שרה אמו, עם
ל־ ישר ונסע תל־אביב בצפון 7 ורמיזה

 ודאי השתעשעו שם, בלוד. נמל־התעופה
ה הילדון למראה הדרכונים ביקורת אנשי
 ששמו לב שמו לא הם והמחופש. חמוד
 נגדם הישראלים האזרחים ברשימת נכלל
מהארץ. יציאה צו־עיכוב הוצא

הארדי ישב כבר מספר דקות כעבור
ה התעופה חברת במטוס אמו עם גולדמן
לגרמניה. בדרך שהמריא לופטהנזה, גרמנית

לא מביתו, בוקר אותו הארדי כשיצא
למרחקים לטוס עומד הוא כי כלל ידע

 לבית־ הפורים חופשת בתום לחזור ולא
 בכיתה לומד הוא בו הר־נבו העממי הספר

ה בעתיד כלל, יחזור לא וגם יתכן ב׳.
לישראל. לעין, נראה
 העשיר הילד רק אינו ,8ד,־ בן הארדי כי

 הילד לוודאי קרוב אלא בישראל, ביותר
 מופקדים, שמו על בעולם. ביותר העשיר
קרוב שבגרמניה, פרנקפורט בעיר בבנק

לכך נוסף במזומנים. ל״י מיליון 10ל־
רכוש של והיחיד הבלעדי הבעלים הוא

נוס־ רבים במיליונים נאמד שערכו נוסף

 אולי שהוא (טימ-ן), 8ה־ בן גולדמן הארד'והבן האם
על אשר כיום, בעולם ביותר העשיר הילד

שרה, אמו בחברת סועד — וברכוש במזומן מיליונים רשומים שמו

 למנוע כדי לגרמניה, מישראל ימים שבועיים לפני אותו שהבריחה
 מתערבים זרים ואנשים גורמים עשרות אחרים. ידי על כספו ניצול
הרב. ומכספו מרכושו ליהנות תקווה מתוך הקטן הארדי של בחייו

בפרנק ומועדוני־לילה בתי־מלון :פים
ו בארצות־הברית דלא־ניידי נכסי פורט,
 ומסועפים רבים בעסקים ושותפות ישראל

כולם. על יודעים בודדים אנשים שרק
 העולם, שבילדי העשיר היותו עם יחד

 כי שבהם. האומללים אחד גם אולי הוא
 הפך מאז האחרונות, השנים שלוש במשך

 של צורתה עוד ידע בטרם למולטי־מיליונר
 ומחלוקת, מריבה לסלע הארדי הפך אות,

בח מתערבים ואנשים גורמים כשעשרות
 ממנו ומונעים גורלו את לקבוע מנסים ייו,
 בן שאפילו הטבעי האושר את כך ידי על

בגילו. לו זוכה מרודים עניים

 גירושין
המוות לפני

עליו, חרב הקטן הארדי של ולמו
 בחודשי לערך. ארבע בן היה כאשר 2)

 העולם יהודי כשכל ,1967 שנת של הקיץ
 ששת־ במלחמת צה״ל נצחון על צהלו עדיין

ב טרודים הארדי של הוריו היו הימים,
יותר. ומכאיבות אישיות בעיות

 וני- פולין יליד גולדמן, בנימין אביו,
 אחרי מיד בפרנקפורט השתקע השואה, צול

 בלא התחיל הוא השניה. העולם מלחמת
 ש• המפוקפקים הלילה לעסקי נכנס כלום,
ב דבר לשם פרנקפורט את בזמנו הפכו
ש מועדוני־הלילה אלה היו העולם. רחבי
 בגרמניה, הכיבוש צבאות לחיילי נועדו

ב נשים גם משקאות מלבד להם ושסיפקו
שפע.

 גול- בנימין התעשר קצרה תקופה תוך
 הקים מועדונים, ועוד עוד רכש הוא דמן.

 הלילה חיי ממלכי לאחד הפך בתי־מלון,
 ויורדים יהודים תפסו בהם פרנקפורט, של

מבי באחד מאוד. מכובד חלק מישראל
 גול- בנימין הכיר כתייר, בישראל, קוריו

 הארץ ילידת שרה, קרן־צבי. שרה את דמן
 במיש־ כפקידה אז עבדה בצה״ל, ששירתה

יהודי קרן־צבי, צבי אביה, הביטחון. רד
י— — - 1 —י 7—*


