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 יוסף מאשים ,,ראשומוף/ נוסח בסיפור
 שלחו הלה כי אחיו את הקשיש חמדי
 רכושו, כל על והשתלט נדבות, לקבץ

 והאנאלפבתיות בורותו את מנצל כשהוא
תמונה הצעיר האח מצייר לעומתו, שלו.

 חסותו, תחת אחיו את נטל לפיה שונה,
 אותו, וסעד בו תמן בודד, נותר זה כאשר
 לו. שנגרמו הבושות כל את בשקט וסבל

 פתוחה משאירים יחד גם הסיפורים שני
הקבצן! של 20,000ה־ איפה השאלה: את

10 תמח1חמ
 וקבצנים קבצנים, שהם יליונרים **

 חדשה תופעה אינם מיליונרים, שהם
 המדי יוסף חזר השבוע, הקודש. בארץ

 ל־ שהגיש בתביעה נכונותה. את ואישר
 ביקש בתל־אביב, המחוזי בית־המשפט

 וכתוב, קרוא יודע ׳שאינו ,75ה־ בן חמדי
 החורג, אחיו את יחייב בית־הימשפט כי

 של הצנוע הסך את לו להחזיר יחיאל,
לטענתו. ממנו, לקח שיחיאל ל״י, אלף 20

 של הרשמי שמקצועו בעובדה בהתחשב
 קשה נדבות, קיבוץ הוא הקשיש חמדי
מ להתפעל שלא התביעה, למיקרא היה,
זה. כלכלי בענף הרווחים מתח

יהודי
פיקח

הקלאסי. כקבצן נראה חימדי וסף *
קטנה. קומה בעל ציורית, דמות הוא

 פיאות לראשו. נצחי ברט כובע עם קרח,
 קצר. זקן מרובעות, פנים מסתלסלות,

 הראשון הרושם למחצה. סגורות עיניים
 שחמדי אלא ומסכן. תם איש של הוא

 יודע כלל. מסנן אינו תימן, יליד הקשיש,
 הוא כאשר לפניו. אשר את מאוד יפה
 שום בעד ידבר לא הוא — מעוניין אינו
 ידבר, — דעתו ישנה אם שבעולם. הון

ה החיצוני מראהו למרות איו. ועוד
מאוד. פיקח יהודי הינו חמדי אומלל,

כ עובד שהוא חמדי טוען בתביעתו,
 לפני ליום. לידות 25כ־ ומשתכר קבצן

לו הציע נפטרה, שאשתו לאחר שנתיים,
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 למנוע ניסה יחיאל יחיאל. אחיו בנוכחות חמדי, יוסף מחייךמאולץ חיוו
חקבצן. לאחיו הזח״ ״חעולס כתב בין הפגישה את

 חרוצים מכפר חמדי יחיאל החורג, אחיו
 בקיר־ להתגורר לעבור בני-ציון, שליד
 עניניז בכל לטפל יחיאל לו הציע כן בתו.

 יודע אינו עצמו והוא היות הכספיים.
 של להצעתו יוסף הסכים וכתוב, קרוא

תקו לאחר בביתו. להתגורר עבר יחיאל,
 האפשרות את ליחיאל נתן אף ימה, פת

 בידיו מסר עסקיו, את רשמי באופן לנהל
כספו. כל את בידיו ריכז ׳רשמי, יפוי־כוח

 שאשתו לאחיו יחיאל הודיע הזמן, עם
ב להתגורר שימשיך לכך מתנגדת יונה

 במקום שכור, לבית אותו העביר ,כייתם
בכפר. אחר
הש לבית להתגורר שעבר אחרי גם
 העביר נדבות, בקיבוץ יוסף המשיך כור,

הסעד. קיצבת את גם לאחיו ■*דבריו
 שמועות יוסף לאוזני הגיעו לאחרונה

 שלו כספו בין עוד מפריד איננו שאחיו
 בחזרה. כספו את ודרש — הפרטי לכספו
אותו. להחזיר מוכן היה לא גילה, יחיאל,

 כספי מצב
מצויין

מכחיש. - חיאד ן*
 כפר מאנשי רבים מנצלים לדבריו,

הקשיש. הקבצן את חרוצים
 היפה בבית מתגורר 35ה־ בן יחיאל

 בהרבה וגדול משופץ, הבית בכפר. ביותר
התושבים. יתר של מבתיהם


