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 רק נתקבלה הכורדי, הרב של זו, הסכמה
רבים. מאמצי־שיכנוע לאחר

ו בית־הקברות את שמילא הרב, לקהל
 ב־ איש־המיסתורין של ארונו אחר פסע

 שטוף־שמש שישי יום של אחר־צהריים
כני לפני ספורות שעות שבועיים, לפני

הפר מן שמץ אף נתגלה לא השבת, סת
 מאז עמיר מישפחת בני את שהסעירה שה

 היתה עלולה זו פרשה יקירה. של מותו
 עוד גדולה שערורייה של לממדים להגיע
 הכורדי. הרב של הסכמתו אילמלא יותר
 עד להידחות עלול היה הקבורה טכס שכן,
 עבירה בכך היתד. ואז השבת, צאת אחרי

קבורה. מדיני אחד על
הק ליד לבסוף ניצבו ובניה עמיר לאה

 רגילים הם דימעה. הזילו ולא הפתוח, בר
סוד. לשמור

שפט מי
זדעולאד* ם1החל

 שברח עד שנבלא אחרי
 שקנה ועז המילחמה יתיך
— ללא־ביסוי בצ׳קים מזון
??וגרון הביתה, חוזר הוא

 על־ מאסר ושנתיים בפועל מאסר ״שנה
 לטפל ועבר קצרות, השופט פסק תנאי,״

 נשאר ספסל־הנאשמים על הבא. בתיק
שחרב כמי המום. )24( לאן אלן יושב

.1971 בנובמבר לצה״ל, להתגייס כדי הפעם
 לתל־ פרנסים הגיעה 1972 שנת בתחילת

 ב* אז שירת הוא הבעל. בעיקבות אביב
 הביתה קופץ היה לפעם ומפעם רמת־הגולן,
ש נראה אך רעייתו. אל לתל־אביב,

 הציוני החלום רעיון עליה נמאס במהרה
 אלן בא הימים באחד הבעל. של והצבאי
 אשתו. את מצא ולא קצרה, לחופשה לביתו,

 כתובת לו ומסר עליו, חס ממכריו אחד
 מצא שקיבל בכתובת למוצאה. יוכל שבה
מ גבר מאהב, בזרועות רעייתו את אלן

שווייצי. מוצא
ל ילד ללדת הסכימה שלא פרנסים,

הג השווייצי מאהבה אצל מצאה בעלה,
בת שנים. שש בן המוכן, מן ילך רוש

 לה מפריע הוא כי אלן לפני טענה חילה
 את עזבה לבסוף אך חייה, את לחיות

 החלה כך בעלה. לחיק וחזרה המאהב
חוז ושיבוח פרידות של ארוכה תקופה

ה המסקנות. שהוסקו עד ונישנות, רות
 לאנגליה, חזרה פרנסים התגרשו, שניים

לבדו. בישראל נשאר ואלן
ב אותו מצאה יום־הכיפורים מילחמת

ה ביחידה משרת כשהוא צה״ל, שורות
בי הוא תל־השומר. לבית־החולים סמוכה

 בקשתו אך לסיני, החזית, אל לצאת קש
 המילחמה. אל וברח נכנע, לא הוא נדחתה.

 ולעבור נגמ״ש על לעלות הצליח בסיני
 לכלא נשלח המילחמה כתום לאפריקה.

לחזית. שערק על הצבאי,
 צרות החלו אז כיסוי. ללא־ צ׳קים

 הצעיר עימו הביא מסיני חדש. מסוג
 שאותו טלסקופ, עם רובה־צלפים הלונדוני

שירת כאשר הרוג. מצרי קצין ליד מצא

?אן אלן נאשם
הישראלי החלום

 אליו, ניגשו שוטרים שני עולמו. עליו
 בתל־ בית־המישפט למרתף מייד והובילוהו

הכלא. אל בדרך אביב,
 את מרצה אלן שהחל אחרי זמן־מה

 הקבלן לתל־אביב הגיע מאסרו, תקופת
 ביקש הוא לאן. מונטגיו היהודי־לונדוני

 בנו את שיציל מקרין, דרור מעורך־הדין
 היה לא הצעיר לאן אלן מבית־הסוהר.

 הציל כבר הוא הפרקליט. אצל חדשות פנים
 של עירעורו את הכין מקרין פעם. אותו
 לפני והתייצב אביו, לבקישת הצעיר לאן

בתל־אביב. בית־המישפט־המחוזי
מפורס פיסקי־דין על הסתמך לא הוא

 הוא הכלא. מן לקוחו את להוציא כדי מים
 סיפור את השופטים לפני גילגל פשוט

לישראל. הגיע מאז אלן של קורותיו
הת פני־הילד בעל דק־הגזירה, הצעיר

 ביקש הוא .1970 בשנת ארצה בא מימים,
כחו ושהה ישראלי, קיבוץ זה מה לראות

 עבר משם חניתה. שליד במצובה ימים דש
 1971 ובשנת האווירית, בתעשייה לעבוד

ללונדון. חזר
 הכיר הביתה שובו עם גדולה. אשה

 מלאת- מתכננת־אופנה רום, פרנסים את
 אך לראשו. מעל עד בה והתאהב חיים,
 השידוך. מן כלל התלהב לא אלן של אביו

 בעשר מאהובה מבוגרת היתד, פרנסים
 לאזהרות שעה לא הבן אך תמימות. שנים
 אהבה של שבועות שישה ואחרי האב,

 בשלה, אשה הכלה, השניים. נישאו סוערת
 בעוד בלונדון נשארה ועליזה, -שמנמונת

בשנית, לישראל נסע הטרי הצעיר בעלה

 הרובה על נוסף בחללים. שטיפלה ביחידה
 מרובה־הצלפים אחר. צבאי ציוד עימו הביא
 בית־השימוש ליד שהניחו לאחר נפטר
 בהדרו נתפס לבסוף אך היחידה, בחצר
 ביוני למישפט הובא כך עקב צבאי. ציוד
מאסר. לשנת ונידון 1975

 של אביו הגיע זה מישפט בעיקבות
כתו עורך־הדין. אל ופנה מלונדון, אלן
 עונשו הופחת שהוגש העירעור מן צאה
במחצית. הצעיר של

 ריצוי את סיים הבן לאנגליה, חזר האב
 בארץ- במסע־הרפתקותיו והמשיך עונשו,

 לאכול וכדי כסף, לו היה לא הקודש.
בהמ ומשלם לסופרמרקטים נכנס היה

 של סכום צבר כך חסרות־כיסוי. חאות
 והובא נתפס הוא ללא־כיסוי. לירות 4,500

 נותר לא מקרין לעורך־הדין למישפט.
 השופטים שלושת לפני שוב לגולל אלא

 פילפל איתמר חלימה, אברהם המחוזיים,
 של עלילותיו סיפור את אולסקר, ואהרון

האובד. הבן
ש דרשו אך השתתפות, גילו השופטים

 4,500 בן החוב את מייד יכסה האב
 היה וצריך בלונדון, היה האב הלירות.

 התעקשו. השופטים אך עימו, להתקשר
 הכלא. מן שיחדור יהיה לא — כסף ללא

 האישי פינקם־הצ׳קים את הוציא מקרין
 היה שלו לצ׳ק וחתם. המחאה רשם שלו,

כיסוי.
ש המאסר־בפועל את מחקו השופטים

 לכולם חגיגית הבטיח והוא לאלן, נפסק
הסתיים. חלומו לאנגליה. הביתה, שיחזור

 ,תוופת־ המנקה היהודיה המדענית
ביריחו הפאפאייה מצימחי פלא

 ה- הדואר בבניין ־■המודיעין קיד ך(
ב גבותיו את הרים בירושלים מרכזי *

 ■שזעזע אדיר בצחוק פרץ ומייד תמיהה,
 המנדטורי הבניין ■של אמות־הסיפים את

 הקאריירה במהלך הדואר. שוכן שבו הישן
 הוא המודיעין דלפק מאחרי שלו הארוכה

 רבות לשונות דוברים אנשים כבר שמע
 מעולם ■אולם ומשונים, שונים ובמייביטאים

אירו חזות בעלת יהודיה, אשד, שמע לא
הונ במיבטא שוטפת ערבית מדברת פית,
כבד. גרי

הצ שבה הראשונה הפעם זו היתד, לא
ל הביוכימיה הבלונדית הדוקטור ליחה

■המוח שליטתה בשל סביבתה את הדהים
ירק זוהי למעשה, הערבית. בשפה לטת

 הדוקטור יודעת שאותן שפות משש אחת
על־בוריין.

 החלה הערבית בשפה שלה הידע ■את
 בסיגט שנים 63 לפני שנולדה הדוקטור,

.23 בת בהיותה רוכשת שבטרנסילבניה,
ב ימארץ־מזלדתה לישראל עלתה ■היא

 הדוקטור תואר כשבאמתחתד, ,1938 שנת
ב בודפשט. באוניברסיטת קיבלה שאותו

ב לראשונה הדוקטור הגיעה 1940 שנת
 במיסגרת למקום כשבאה אז, ליריחו. חייה
 לא עדיין בחורים, שני בחברת ■טיול, של

 יהפוך זד, ■ביקור־אקראי כי בדעתה העלתה
בחייה. ■משמעותי כד,

 לה, ■שגרמה בלבד המיקרד, יד זו היתד,
עם הייה את לקשור בילבול, לדוקטור

 עובדת בני־מישפחתה עס שיחד הבדואיתט״ה1ו אום אמינה
מת בילבול, הדוקטור של במטעי־הפאפאייה

 האדמה מל יושבת כשהיא וילדיה לבעלה ארוחה מבשלת המטע, ליד דל בצריף גוררת
לחודש. ל״י 750 מך בילבול הדוקטורה אצל משתכרים וילדיה' בעלה אמינה, ביתה. בפתח
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