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 שבו הסמוך, החדר מן אדיר רעם קול
החוד ארבעת בת רומא אחותה בת ישנה
 הבית וכל בכוח, נטרקה החדר דלת שים•

 משהו ושמעה ממיטתה, קמה דליה נרעד.
 חלון את שברה היא לדלת. מעבר נשפך
 היה לא בחדר במקומה. וקפאה הדלת,

התינוקת. של למיטתה זכר
ה דרך שנשפך מלט, של עבה שיכבה

 בעובי החדר, את כיסתה החיצוני, קיר
 בבהלה זינקה היא סנטימטרים. 30כ־ של
מ נפלה לרחוב, המובילות המדרגות אל

 מן מתעלפת שהיא חשה התרגשות, רוב
רג על קמה אך בראשה, שקיבלה המכה

בקולי־קולות. וזעקה ליה
 שברחוב הבית לחזית הגיעה שניות תוך
 מער- עמד שלידו בחולון, 13 מס׳ תרצ״ו

 שלד- לתוך המלט את ששפך בל־בטון
 מיר־ בסמוך, המוקמת הווילה של הבנייה

אקשטיין. ברטולד המרפא של פאודשיניים
 מדעתה. שיצאה כמעט צוברי דליה

 את שהבין לפני •ועוד לעזרה, זעקה היא
ש המערבל, נהג טופר חיים תפס דבריה
 את שפך שעליו לקיר מעבר קרה משהו

 המערבל, פעולת את הפסיק הנהג המלט.
 כשאחריהם ביתה, לתוך האשה עם ־ורץ

מ 20 בן ערבי פועל יוסוף, יוסוף ממהר
המערבל. צוות

 קודם־לכן, אחדות דקות הבחין, טופר
ה שלו. המלט עם כשורה אינו שמשהו

 למרות אתר־הבנייה, על הופיע לא חומר
 שרד דומה להתרוקן. התחילה שהמכונה

 למטה, נשפך הוא ואכן, באדמה. נבלע מלט
ה תחת שהתערער הסמוך הקיר דרך

מעמסה.
 הוא היסס. לא הערבי הפועל יוסוף,

אל הדלת של השבור החלון בעד זינק

■

לבריכת־מים. כקופץ התינוקת של מיטתה
 הדלת, של השני מעברה בחדר כשנחת

 החל המלט, התהדקות עקב נסגרה אשר
תי של מיטה רואה שאינו צועק יוסוף
 הילדה ואת המיטה את כיסה המלט נוקת.

 טופר חיים הנהג הצליח בינתיים גם־יחד.
פנימה. ופרץ הדלת, את לשבור

— לטיפול המתנה
שעה חצי

 של ראשה את גילו דקות שתי וף
והת במלט, מכוסה כשהוא התינוקת ■ 1

 רומא החוצה. הרך הגוף את למשוך חילו
 גילתה ולא מלט, מכוסה כחולה, כבר היתד,

 מפה אותה מנשים החל טופר סימני־חיים.
 ניסו מציליה לנשום. התחילה היא לפה.

 אוזניה לפיה, שחדר החומר את להוציא
ולאפה.
 אמה צוברי ודליה הדודה צוברי דליה

 בבית עת באותה שישנה התינוקת, של
 בעג־ הגברים בשני חובטות החלו גיסתה,
 המערבל נהג אך בהלה. מרוב רופיהן,
 של גופה את ניקו הערבי, הפועל ועוזרו
שה כולם, גילו אז ורק הבטון, מן רומא
 כתוצאה לחלוטין, מרוסקת היתד, מיטה

לה. הסמוך הדק הקיר מהתרסקות
 לבית־החולים מייד הועברה התינוקת

 צוברי לדליה נאמר שם אך ביפו, דונולו
 וכי ׳תורן, אינו זה שבית־חולים הדודה

 תל- לבית־החולים התינוקת עם לנסוע יש
 בבית־ סנקציות היו יום באותו השומר.
גור להיות היה שעלול הוויכוח, החולים.

 כחצי- נמשך הפצועה, הפעוטה לגבי לי
 ל- הועברה התינוקת עזר. לא דבר שעה.

 בגולגלתה, שבר אובחן שם תל־השומר,
בראשה. נותחה והיא
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