
בלום יענקלה של האבוד הכבוד
 של נכדו גלום, יענקלה קם אחד יום
 כתב את הרג *, המפורסם בלום ליאון

עלו. הצלם את קשה ופצע ן ו ע ו ב ע ח
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 בילה חרצה יום על הבוקר עעות את
 על הכירורגית במרפאה בלום יענקלח

ביקו עבר ועם אושפז, בו החולים בית
מו עכר 12.25 בשעה ניתוח. שלאחר רת
. מערכת אל ונסע נית ן ו ע ו ב ש  הוא ה

 ה- מן יריות. שלוש וירה למערכת נכנס
 ויריה הכתבים אחד נהרג הראשונה יריה
 מן רגע אותו שיצא בצלם פגעה שניה

מ שנשרטה המערכת, מזכירת המעבדה.
 חס- לחדר לחמוק ניסתה זכוכית׳ רסיסי

 כל בכך היה לא אך עזרה, ולהזעיק מוך
מח אני בלום, ״עמי :אמר היורה צורך.

 בנימוס התיישב כך ואחר למשטרה,״ כה
 עד הערב, בעיתוני ועילעל בחדר-ההמתנה

והוציאוהו. השוטרים שבאו
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 את הביאו אשר האירועים שרשרת
 ושומר-חוק פשוט אזרח בלום, יענקלה

שבו החלה כל-כך, חמורה להתנהגות
 בלום חזר כאשר הרצח, ליום קודם עיים

מאוחרת. ערב בשעת לביתו ממשרדו
 חמישים, כבן נאה גבר בלום, יעגקלה

 נשוי הדואר, במשרד בכיר-למדי פקיד
 חיי-גיעואין כי אם נשוי, לשניים. ואב
 לו חיפש והוא שירטון על מכבר זה עלו

 דרכו על שניקרו חטופות באהבות נחמה
 ואישיותו הנאה מראהו בשל פעם, מידי

לביתו חזר כאשר ערב, אותו הנעימה.

ש אשתו, מירה פתחה מאוחרת, בשעה
 יענקלה במריבה. מרת״נפש, אשה היא

 ביקש מטיבעו, שקט אדם שהוא בלום,
צרי ״לא לה׳ אמר ״השכנים,״ לחסותה.

הפ אולם בינינו.״ קורה מה לדעת כים
ב חיה לא קודמות, כבפעמים שלא עם,
 ונתלהטה הלכה והיא להרגיעה, כדי כך

בכת אחז הניכלם בלום גברו. וצעקותיה
 אירע ואז פיה, את בכף״ידו וחסם פיה

 בסכיו״מטבח תפסה היא מצער. מקרה
וב בצווארו וחתכה בטווח-ידה שנמצא

 דם שותת בעודו עמוקים. חתכים פניו
תת לבל בת לאחוז בלום יענקלה ניסה
 ״אף אמבולנס. להזמין וחייג לרחוב, פרץ

הס הזה,״ בעסק להתערב צריך לא אחד
״זח הכרתו, אבדה בטרם לחשוב פיק
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 חניתוח מן בלום יענקלה כשהתעורר

 חיי שבור. אדם חיה בו, שבוצע המסובך
 נהרסו רופפים, בלאו״הכי שהיו משפחתו

 להסתכלות ונשלחה נכלאה אשתו סופית,
 לו, התברר כך ופניו, פסיכיאטרי, במוסד

 נשלחו הילדים שני תקנה. ללא הושחתו
וטר קשה אשה שהיא בלום, של לאמו
 לשהות ייאלצו זמן כמה ברור ולא חנית,
 ובלי-ספק באושרם שיפגע דבר — אצלה

לימודיהם. ברמת גם
 המחלקת המתנדבת לחדרו כשנכנסה

 בלום יענקלח ראה ועיתונים, ממתקים
ה שער על החבוש דיוקנו תמונת את

. ן ו ע ו ב . ש
הפנימיים:, בעמודים נכתב וכך פרסי.״ ענייו

בדוס דאון של נכדו במשפחת טרגדיה
ם, ■עקבניענקלה) של אשתו כדו בלו ה המדינאי שד נ כ ת ח ם. ס ר פו מ ת ה 1־13 א

ה רקע ר בגי
 בלום יענקלה של חייהם

במש בכיר מהנדס ),47(
מי ואשתו התיקשורת, רד
 וייסברוד, מקודם )44( רד,
 בשושנים. סוגים היו לא

 בלום, לליאון בכור כנכד
 גם חש הדגול, המדינאי
 נפשי צורך בלום יענקלזז

ה בסולם לעלות להתבלט,
 עצמו את ולהוכיח חברה

אש כולו. ולעולם לעצמו
 למשפחת בת מידה, תו

 תקוות בו תלתה ביל״ויים,
 לץ אשר תקוות גדולות,

 בלום יענקלה התגשמו.
 שהיתה ומידה, בצל, נשאר
 יפהפיה חברה אשת בעבר

 ליושבח הפכה וזוהרת,
 זאת, לעומת יענקלה, בית.
הבית. מן להיעדר החל

 פסחו־ שושנה מספרת
ה הקומה מן שכנה ביץ׳,

 מן סובלת ,,אני : שנייה
בלי1 טוב ישנה ולא הגב
 הייתי לילה כל כמעט לה.

 חוזר בלום את שומעת
 פעם חצות. אחרי הביתה

כמדומ רביעי ביום אחת,
ב בשתיים אולי חזר ני,

 כי מוסיף אחר שכן לילה.״
נחל היו קולניות מריבות

מזה הזוג בני של תם

נכדו של 1־13 - לסוציאלי!□
תו וחתכו ■עוקלה שנ על־יד■ כ מהצד״ ידפוק לא הוא ״יותר

פאראנואידית לאשה לא־יוצלח בעל

אותי!״ חותכים ״הצילו,
הנמרץ הטיפול בחדר בלום (יענקלה) יעקב

ם ליאו! היהודי לו ם ב ח ד

ה מריב שפחתית ב על מי
השבועון כתב מאת

מדי מרות זעקות בקעו אותי,״ חותכים ״הצילו,
 בשכונת ,6 וייכשטוק שברחוב השלישית הקומה רת

 הנדהמים השכנים לעיני העיר. כצפון נאה מגורים
כש מביתו החוצה פורץ כלום (יענקלה) יעקב נראה
הלב חולצתו את מכתימים שטופי־הדם וצווארו פניו
 אשתו רצה אחריו במבושיו. אוחזת ידו ואילו נה,

 ההיסטריות: בצעקותיה הרחוב את והחרידה מידה
 לא הוא יותר הזה, הזיין את הרגתי אותו, ״הרגתי

מהצד.״ ידפוק

ח בסכין אישתו טב מ שותף ה המ
 בקעו הדיחה מן וכי שנים

 בבירור העידו אשר קולות
 וניפוץ חפצים השלכת על

ומטבח. בית כלי

בר בעל־המכולת מוסיף
״תמיד :וייגשטוק חוב

 מטורפת, שהיא חשבתי
בעי כזה מבט מין לה היה
 ממנו. !מפחד שהייתי ניים

 בסדר, דווקא היה בלום
 לתנות, לפעמים נכנס היה

 היה דווקא, סימפטי בחור
 ולא החשבון לפי משלם
 כל פעמים שלוש בודק
כמוה.״ דבר,

 דבר על היוודע עם מיד
מש בני הטילו הפציעה,

 משפחה שהיא בלום, פחת
 איפול ומכובדת, ותיקה

 ניסו ואף המקרה, על כבד
 כל העיתונאים מן למנוע

 מאמצים למרות דבר־מידע.
ש צלם הצליח אלה, ה

ן ו ע ו  חדר אל להסתנן ב
 את ולצלם הנמרץ הטיפול

נותח. בטרם עוד בלום

 הרפואי בתיק עיון מתוך
 בלום (יענקלה) יעקב של

 סד הוא כי לכתבנו התברר
בפניו עמוקים מחתכים בל

 בלחייו וקרעים ובצווארו,
 הדקירות אחת ובסנטרו.

 שרירי רקמות את קרעה
 חדרת ואף הראשי הצוואר

 בלום מירה הנשימה. לקנה
 ונשלחה יום 14ל־ נעצרה

 לחולי בביה״ח להסתכלות
 ע. ו ג ר מ ־ ה ו ו נ נפש

הפסי הדעת חוות מתוך
 נודע הראשונה כיאטרית

 פא־ נטיות בה יש כי לנו
ההופ חריפות ראנואידיות

 ל־ האחרונות בשנים כות
ממש. פאתולוגיות

 בגליון נוטפים פרטים
הבא.

 בדויות. זת בסיפור והעלילה הנפשות *
 במה־וכנזח שלהלן בתיאור •שיש יתברר אס

 עיתון של הפעולה לשיטות קתי־דמיון
 פרי אינס אלח קווי־דמיון הרי טסוייס,
נמנעים. בלתי הם הנדקרה.

 וחובב־מוש- שקט אדם בלום, יענקלה
 לדמות לפתע הפך אשר פרשיות של בע

 כאשר קפא ובקיוסקים, בדוכנים המופצת
 במשך קפוא נשאר הוא הכתבה. את קרא

 ועשה דיבר שתה, אכל, כי אם שבועיים׳
 מבית־ שוחרר כאשר כנדרש. צרכיו, את

 לביתו חזר ימים, עשרה כעבור החולים,
ל פנה ביסודיות), בינתיים נשטף (אשר
 אקדח־ את ממנו והוציא הבגדים ארון

 את ושימן ניקה הוא שלו. הישן השירות
 נכנס הרצח, יום לפני ויומיים האקדח,

חפי וקנח וכלי-נשק ספורט לצרכי לחנות
 כשהתפרים למחרת, חדשה. כדורים סת

 לעיר מחוץ מטווח אל נסע פניו, על עדיין
 בדם רצח תיכנן חוא אקדחו. את ובחן
קר.
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 הרצח, יום להלן המכונה בוקר, באותו

הכי החוץ למרפאת בלום יענקלה הלך
 - ה למערכת מונית לקח ומשם רורגית

ן ו ע ו ב  ל־ ימתין. שלא לנהג ואמר ש
לאח לחפסיד. מה היה לא בלום יענקלה

 להרוויח מה אולי יהיה חשב, כך רים,
לא. זה גם וחשב, המשיך בעצם, ממעשהו.
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ן ו ע ו ב ש  מיוחד אבל בליין חוציא ה

 את ותיאר הקרבנות, של שער תמונת עם
 עשתה לא שחמשטרה כפסיכופאש בלום

 חופשי. לחסתובב ממנו למנוע כרי רי
 וחצלם תחרוג הכתב זכו זאת לעומת
שחס נכתב בהם למאמרי-הלל הפצוע

ה העיתונות ״מחיר את בגופם שילמו
 לשליחותם ״קורבנות שתיו וכן חופשית״

 גם הפעם חרגו כרגיל, שלא העיתונאית."
 שלהם השתיקה מקשר העיתונים יתר

בהבל חרצח״בטערכת דבר את ופירסמו
 גרוע דבר הוא עיתונאי רצח כאילו טה,

סתם. מרצה יותר גרוע במיוחד.


