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נפרדה ובאשו - (משמאל) בנטוב
(למטה) ביתה ו הוא ממנו את שו

 הגבוה הבינוני המעמד עם נמנה כי מספר,
 מקל־ ■אות!ו מפנים היו בישראל ובי בקנדה,

 חמש־׳עש- לפני עוד הדוויה לדבריו, יוער.
לחודש. דולאר 3000 שינים רה

 מישפיחתיו, עם ואושר ׳בעושר חי הוא
 וואיז, והמצליח הגדול מיישרדו את וניהל

 שבהן נישואין'מאושרות, שנות 20 כעבור
 עלו העולם, ברחבי וילדיהם ׳אשתו עם סייר

 מה לפרט מסרב פולדס שירטון. על •נישואיו
 מספר, והוא נישואיו, ׳ששבר.את הגורם היה

 המשותף רכושם כל את לאשתו השאיר כי
 ואת בגדים עם מתוודה רק לעצמו ולקח

 במלון התגורר ימים •חודשיים מכוניתו.
 היה לא שבה הבדידות אך במונטריאול,

 לעזוב החליט והוא עליו, הכבידה מורגל
ו שלו, המישרד את מפר הוא ׳קנדה. את

ל רב. כסף כשבאמתחתן לאמסטרדם נסע
 ישנה במשך סנער-שעשועים חיי דבריו,
 מזמנו ניכר וחלק באירופה סייר שלמה,

 פגיש הוא מונטה־קארלו. של בקאזינו בילה
 חיפש עת •אותה ויכל רבים, וגברים !נשים
חדשים. בחיים להתחייל יופל שאיתה אשד.
ב כששהה ישנים, ישבע לפני אחד, יום

 ״בוא :■שהכריז גדול שלט יראה פרנקפורט,
 כרטיס־ קנה הוא לישראל.״ השמש בעיקיפוית

 גרשם הוא ליתיל־אביב. והגיע על ׳באל־ טיסה
ב הילטון מלון מול השוכן שלום במילון
 וטייל סייר חודשיים ובמשך הירקון, רחוב

 מאילת — ולרוחבה ׳לאורכה ישראל ברחבי
אכזיב. ועד

 בבנק, דולארים חשבון לדבריו, לו, היה
 החליט הוא והצטמק. הילך בילוייו ׳שעקב
 לו אישרו במישרדיהפנים עבודה. לחפש

 הודות שניים לשלוש וארעי ותושב !תעודת
 מצא ופולדס השיבות, ולחוק יהודי להיותו
הוא הילטון. במלון כקצין־ביטחון עבודה

 למגוריו חדר ושבר שלום, מלון יאת עזב
 עבוד־ למקום סמוך ,19 זלוטופולסקי ברחוב

יתו.
 תפקידו שמצא. ביג׳וב מאושר היה פולדם

מ שיפורים אורחים לסלק לדבריו, היה,
 על- שהובאו פרוצות או המלון, של הבאר

 שבילו אחרי להסתלק וסירבו האורחים ידי
 ביום יישן בלילה, עבד הוא מלאכתן. •את

מרוצה. והיה
 המיזוודות וש!א1י ממנו ביקש אחד יום
 פוילדם מתוודה. בנשיאת לו לעזור במלון
 מעל היתד. שהמתוודה אלא ברצון, נעבד.

 רופאו (״הרניה״). שבר קיבל והוא לכוחותיו
 עבר שם איכילוב, לביודהחיולים אותו שלח

ש מי היה ׳ולא ערירי •שהיה כיוון ניתוח.
להח בית־החולים על־ידי נשלח בו, יטפל
 הר־הכרמל שעל מגידו בבית־ההבראה לים

מסתיי שהיו ימיים, במה בילה שם בחיפה.
לעבוד וחוזר מחילים ■שהיה ׳בכך לבטח מים
מנהל. ישהחל השיגרתיים ׳ולחיים בהילטון תו

 !ואותם כדרכה, התערבה, הגורל שיד אלא
 הפכו בביית־יד,׳הבראה שבילה החלמה ימי

פולדס. ג׳ורג׳ לגבי מאוד גורליים ימים
 התקופה למן שהתרחש מה עד
 ידם לאותו ועד בחיפה החלים שבה
 מאסר וחצי שנה לרצות נשלח שבו

 ״מעשיה!־״, בכית־הכדא כפועל
:פולדס ג׳ורג׳ מספר

קליק
ראשון ממבט

שיגרתי. היה הכל כית־ההבראה ,ף*
 אחד ערב בידור. ערבי היו בערבים

נכג־ זוגיות שני ראיתי ולפתע ריקודים היו

חאהבה נשרף הניח
8 בי־בי־־סי ך• .8 ב השוכן באר ),0.  ב- ודיזנגוף ׳בן־יהודה הרחובות קרן י י

 השמיע הפטיפון לפה. מפה המד, •תל־אביב,
 עשן בקולי־קוליות, פופולארי פופ שיר

 את מילאו צחוק וקולות דחום סיגריות
ה מקום־ימיפגשם צר-המידות, הבאר חלל

 ריבים זרים ותושבים או״ם חיילי של קבוע
בתל־יאביב.

 כסוף־שיער, נאה גבר ישב הבאר בקצה
 הוא לחייו. המאוחרות החמישים בשנות
באו ישלו החמישית הוויסקי כיום את הזמין

ה בחלל בהה דיבר, לא האי׳ש ערב. תו
 התעניין ולא אנחה פלט פעם מדי באר,
סביבו. שסערו ובפליירטים בציחקוקים כלל

 •שיכמו על טפח אדם, אליו ׳ניגש לפתע
 לאן ״ג׳יורג׳, גרונית: באנגלית לו ואמר

 אותך דאייתי לא זמן המון כבר נעלמת?
 הביט עיניו, את נשא פולדם בורג׳ פה.״

 שנד, ״ישבתי ׳באדישות: לו והשיב באיש
ישראלית.״ אשד, בגלל בבית־יסוהר,

 קנדי ׳אזרח פולדס, דורג׳ של סיפורו
 התחיל ישנים, ישבע לפני לישראל שהגיע

 הונגריה, בירית בבודפסט שנים 57 לפני
 בגיל ׳יהודיית• למישפחיה בכור כבן נולד שם
 שבסקוטלנד, לאדינבורג ׳לדבריו, נסע, 16

 ב־ באוניברסיטה. אנגלית סיפרות שם ולמד
 בחיל־ כטייס שיירת השנייה מילחימת־יהעיוילם

 כתום שנים. ארבע במשך הבריטי, האוויר
 קנ- אזרחיות וקיבל לקנדה, חזיר המילחמר,

דיית.
 ילידת יהודיה צעירה לאשר, נשא הוא
 נולדו ׳נישואיהם שנות 25 ובמשך קנדה,

 ,23 בן כיום שהוא בן ילדים: שיני ילחם
 הרבות הישנים שלמרות פוילדס, .18 בית ובת

 ב- אנגלית מדבר עדיין בקנדה שבילה
 עדותו, על-פי פתח, בולט הונגרי מיבטא
הוא במונטריאול. לביטוח מצליח מישרד

 36 המלכים שברחוב בנטוב עליזה של ביתההווילה
באש. להעלות פולדס בורג׳ ניסה אותו בנווה־נזגן,

 פולדם חש הבית, בעלת של כידידה לראשונה, הבית אל כשהגיע
מישפחת עם ולבלות בגינה לשבת אהב הוא מישפחתית. חמימות

 חדר־השינה. את הצית בבית, התנקם אותו, כשנטשה אהובתו.
 הביטוח לירות. .אלף 200,000 של נזק לה נגרם בנטוב עליזה לדיברי

 פולדס ביקש שבו מחסן יש הבית בחצר לירות. אלף 66 רק כיסה
בתוקף. לו סירבה אותו שנטשה אהובתו אך להתגורר,


