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ה ש ק מוורה. ב

ה ט ר ח מהירה ה
 ביקשה ?מקובר, בניגוד

 שני את ?עצור התביעה
המשפט תום עד בנגיבה החשודים

הווילו על כלום ידע לא תקומי יעקב
 שהיו ל״י, אלף 180 בשווי הגנובים, נות

שלו. בוויליס מונחים
 מוביל רק אני פתאום? מה שלי? ״זה

הסביר. הזו,״ הסחורה את
 מי עבור באדיבות התעניינו השוטרים

 קודם שיום הסחורה, את תקומי הוביל
 הפתח־תקוו־ בחנותו מונחת עוד היתד. לכן
אורן. דב הדקורטור של אית

ס. מי ע  מי. עבור ידע לא תקומי ה
 סיפר פנוי,״ אני אם שאל בן־אדם, ״בא

 מגורי־כהן יוסף השופט בפני הובא כאשר
 לו, ״אמרתי פקודת־מעצר. הוצאת לשם

 החבילות את ששם אחרי תעמיס. כן,
לי: אמר היו, הם מה יודע אללה שלו,

אסולין משותק
נדבה לא עזרה

 עד אחריו נסעתי שלום.׳ לסיגדל ,סע
וברח. השוטרים, את ראה הוא פה הנה,

 נתקעה, מכוניתו ברח. לא עצמו תקומי
בתוהו. עלו להתניעה נסיונותיו וכל

 ידיד ברוך, נחום בשטח הופיע למזלו,
 תקומי, בעזרת נחום, בעוד ואז, מלוד.
 הופיעו במנוע, הבווח את לתקן מנסה

 רשיונות. סתם ביקשו בתחילה, השוטרים.
 הסחורה את וגילו — מאחור הציצו אחר,

במקום. בו נעצרו וברוך תקומי הגנובה.
 עורך- סניגורם, שאל בבית־המשפט,

 את לעצור טעם מה לידסקי, צבי הדין
 שדרשה כפי ההליכים, תום עד השניים

 ופשעים ברצח בחשד כמקובל — התביעה
חמורים.

דב באמצע לידסקי את שיסע השופט
 לשחרר ופסק — הכריז ״החלטה,״ ריו:

בערבות. וברוך תקומי את

דרכי־אדם
תק המעוות? שו ה

משותק, שהוא השנים 16בי
 מרדכי זכה לא

מהמדינה עזרה לקבל
 ומרים צעקות מקים שאיני בגלל ״האם

 זו האין שכזה? צדק לי מגיע ידיים,
 מרגיש אני ? לי לעזור המדינה של חובתה
מת כולם במידבר. קורא קול אני כאילו

עזרה.״ מושיט אינו איש ממני. עלמים
ממארו־ לארץ עלה )18( אסולין מרדכי

 חלה מכן, לאחר שנה שנה. 17 לפני קו
 ב־ נשא — לאחרונה עד בשיתוק־ילדים.

להר מבלי לתבוע, מבלי בדממה, סיבלו

לו. נשבר — עכשיו עולמות. עיש
 פרבר אליהו ד״ר שערך רפואי, בדו״ח

 ״סובל :נאמר כשנתיים, לפני מרדכי על
הימ העליונה הגפה של קשה משיתוק

מוג משאות: ונשיאת הרמה כושר נית.
 — מכונות ליד עבודה ק״ג. 7—10 עד בל

מוגבל. — גבוהים מקומות מוגבל.
 שיתוק־ לאחר מצב — ״אבחנה •

העל הגפה בכל קשה פגיעה עם ילדים,
מלא. שיתוק למעשה, הימנית. יונה
 רצוי אבל מקבל. לא — ״טיפול •

ב האורטופדית למחלקה אותו להפנות
הדסה.

 הימנית היד כעת — ״פרוגנוזה
 ניתוחים, שעל-ידי ייתכן בלתי־שימושית.

במידת־מה.״ מצבה את לשפר יהיה אפשר
הת גרם לא החמור הדו״ח יפצה. מי

 פרבר הד״ר של ההמלצות לאיש. רגשות
 ״משנת הנייר. על נישארו טיפול להמשך

 מרדכי. מספר משיתוק,״ סובל אני ׳56
 נים- לימודי לי. לעזור יכולים לא ״בבית

 לי. אין — בקביעות בו לגור בית געו.
 אבל שתקתי. — היום עד אפנה? מי אל

אפשר?״ זמן כמה
 מישרד של לעזרתו פונה אינו אסולין

 הוא אין כי סבור שהוא משום הסעד,
מו זה שמישרד ניזקקים אותם עם נימנה

עזרה. להם שיט
סעד. לא שיקום, רוצה הוא

 מדי גדולה בקשה כנראה, שזו, אלא
ממדינת־ישראל.
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:רב בחוס הגיב — מתקררת
דירתה את ושרף הזך

 אספן פרחייה עובדת השבוע, ימי כל
 ערבים שני רק לפרנסתה. קשה )40(

 יוצאת לנפוש, לעצמה מרשה היא בשבוע
 התל- קופידון במועדון לפעמים לרקוד.
מוע — זה מסוג באחר לפעמים אביבי,
 וגרושים, לרווקים בעיקר המיועדים דונים
המינים. משני
 שפרחייה, לריקוד, ריקוד בין זה היה
 את לראשונה פגשה לשלושה, ואם גרושה
 מ־ התפעלה לא בתחילה, עזיז. אליעזר

 לחיזורו נכנעה אחר, עזיז, של עזוז־נפשו
לפר העובד הריקודים, חובב של הלוהט

אשפה. איסוף כנהג־מכונית נסתו
 לפני היה זה להתחתן. מתכוונים

היכ תחילת לאחר קצר ״זמן וחצי. שנה
 בהרצליה,״ שלי בדירה עזיז הופיע רותנו,
 שלו. המזוודות כל ״עם השבוע, סיפרה

 נתתי לגור. איפה לו שאין לי אמר הוא
אצלי.״ לגור לו

 של העזות הבטחותיו לדבריה: הסיבה
 לשאתה ורק אך — מעייניו כל כי עזיז

לאשה.
 דעתה את חיזקה איתר■ התנהגותו גם

 מדי- כספים עזיז ממנה לווה לדבריה, זו.
 החוקית. מאשת־חיקו כבעל ממש — פעם

 את שכחו לא גם שהשניים מובן מאליו
ול לרקוד מדי־פעם יצאו כור־מחצבתם,

עלי החביבים במועדוני־הריקודים בלות
להת מתכוונים שאנחנו ידעו ״כולם הם.

פרחייה. סיפרה חתן,״
 שנהז כחצי לפני וכוח.' שערוריות

 אליעזר המרה: האמת לפרחייה נודעה
 לילדה. ואב נשוי הינו הסתבר, עזיז,

המר הנהג את השליכה המאוכזבת האשד.
מביתה. קד

 אהבתו על יוותר כעזיז איש שלא אלא
 של בביתה להופיע המשיך הוא היוקדת.
 היה — להכניסו סירבה וכאשר פרחייה,

בכוח. ונכנס שערוריות מקים
 פרחייה עקרה ממנו, להימלט בנסיון

 בצפון דירה לעצמה שכרה לתל-אביב,
 המשיך עזיז, אותה גילה שם גם אך העיר.

להטרידה.
המ ופרחייה עזר, לא שמאומה אלא
בינו האחד בליל זה היה לדחותו. שיכה

 הולדת את לחגוג עזיז החליט כאשר אר,
 דיבורים: במקום במעשים, החדשה השנה

 מכבי־האש, את הזעיקו מבוהלים שכנים
 הרבה. להציל הספיקו לא אלד, אולם

 הפכו רכושה, כל על פרחייה, של דירתה
לאפר.
 במשטרה בחקירתו הודה נעצר, עזיז

הדירה. את שהצית זה הוא כי
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