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ץ נ ש $ ח 2 ו4
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, חיסור חיבור, פעולות של
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ה במדינ
דרכי־אדם

■, לו שאין האיש
 נראה אבל ,58 בן הוא בךדויד אברהם

 בהן השנים 30 משומש. יותר הרבה
 ב־ טרומפלדור בחוף שפת־הים על שהה

 שבע עד בבוקר מחמש יום יום תל-אביב,
שלהן. את עשו — וחורף קיץ בערב,

 של המילים אוצר כנזרתף. משפחה
 ״לירה כסא״, ״רוצה מצומצם: בן־דויד
 או שתקום ״או עודף״, לי ״אין אחת״,

 משכיר מתקשה מכך, יותר שתשלם״.
לומר. הוותיק כיסאות־הנוח
 בחייו מאורעות שני התרחשו לאחרונה,

 ושני אשתו עם המתגורר בן־דויד, של
 עבד בו החוף הראשון: במרתף. ילדיו

 תל- עיריית כאשר צורתו, שינה שנה 30
 עבודות־פיתוח בו מבצעת החלה אביב

ה בעל צ׳צ׳יק, ישראל השני: ענקיות.

כן־דויד ר־כל חס
אפס — שנה 30 אחרי

 בן- עבד שאצלו לכיסאות־הנוח, זיכיון
 צ׳צ׳יק, של בנו נפטר. השנים, 30 כל דויד
העסק. את חיסל במקצועו, רופא

 אחר מקצוע פרנסה. ללא נותר בן־דויד
 לו. אין — פנסיה לו. אין כוח לו. אין

לו. אין — ולאשה לעצמו פרנסה

דת
 ■ האשת עם

ר סו תן א ח ת ה ל
 סוף־סוף נענו ממושכת, ציפייה לאחר
 מש־ על־ידי בחיוב, זכרוב״ ופולה גרישה

 לבקשתם ברית־המועצות, של רד־הפנים
 אחת: בעייה רק היתה לישראל. לעלות
 היו כאשר בקשותיהם את שהגישו מאחר
נשוי. כזוג לעלות יוכלו לא רווקים, עדיין

 — כמשפחה מבריה״ס לצאת על־מנת
נוספת. תקופה להמתין עליהם יהיה

ה. כהן ש רו  עם התייעצו השניים וי
 — התגרשו הם פיתרון: ומצאו — ידידיהם
 רווקים. כשני האשרות את מיד וקיבלו
 בשיכון ישבו כבר מספר, שבועות כעבור
 כל כץ. בפרדס רוסיה יהודי של עולים

הוריו. עם — אחרת בדירה אחד
בישראל: השניים שעשו הראשון הדבר

מחדש. להתחתן על־מנת לרבנות פנו הם
 עסק. להם יש מי עם שכחו שהם אלא

 חקר בחביבות, פניהם את שהקביל הרב,
 יוכלו שלא להם והודיע ביסודיות, אותם

 — כהן גרישה הסיבה: לעולם. להתחתן
גרושה. הרי ופולה

 הם טיל. קיבלו השניים בונה.3 ?{צח
 שוב. חזרו למחרת, כסהרורים. החוצה יצאו

לשווא. אך
מת לא אנחנו ״אבל התעקשו: השניים

 אחד רק התגרשנו אחרים. עם חתנים
לארץ.״ לעלות כדי מהשנייה,

 הציע הפגישה, בתום אבל עזר. לא דבר
 ״אולי לעזור: רצון מלא שהיה הרב להם

 ני- אתכם ישיא והוא לעורך־דין, תיפנו
מקסיקו?״ שואי

 על מעולם שמעו לא ופולה גרישה
 פנו העצה, על לרב הודו הם זה. מושג

ניירותיהס. את מסדיר שהחל לעורך־דין
 29ה־ יום־הולדתו חגיגת בעת השבוע,

 שני הזוג בני היו עדיין גרישה, של
 המלא שמם את לפרסם סירבו רווקים,

 על־ הרבנות, את נרגיז ״אם להצטלם. או
 לנו ירשו לא הם הסיפור, פירסום ידי

הסבירו. מקסיקו,״ נישואי להתחתן


