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ח״ס דרכי

ת ס ״ כ הנוצצת ה
 בעזת האזגגטית, האשה

הגבוהים, העקבים
מאד מהר זרוץ ידעה

ל כלל בדרך העמוס המש יקו אוטובוס
 ׳תל־אביב מצפון דרכו את עשה עייפה
המרכזית. התחנה לגיוון

 לחי- סטודגטית נאה, ,צעירה לוי סמדר
 האוטובוס על עלתה בסמינר, !מיוחד נוך

 לבשה סמדר נורדאו; שבשדרות ׳בתחנה
 כחולה. וחולצת־טריקו פירחונית חצאית

 היא אופנתי. תיק-קש תלוי היה זרועה על
 ושילמה ארנקה, !את התיק מתוך שלפה
לתיק. הארנק את החזירה ומיד לנהג,

תפו היו מקומות־הישיבה שכל מכיוון
 כבת לה שנראתה אשד. ליד ׳עמדה סים׳

אלגנ בבגדים הלבושה האשה, חמישים.
 עמדה, תיק־עור, בידה שהחזיקה טיים׳
 ׳מבטים פעם מדי ׳שהעיפה לסמדר, סמוך

 לבדוק כדי שלה, הפתוח הקש תיק אל
הארנק. מצב את

פי ג׳ורדון שברחוב התחנה לפני קצת
 אל נוסף מבט סמדר העיפה דיזינגוף נת

 נעלם. ארנקה כי לה נתברר ואז התיק,
ש האלגנטית, האשד, כי מיד הבינה היא

 אלא אותה. כייסה אליה, בסמוך עמדה
 גבוהות־העק׳בים נעליה למרות שהאשה,
 מהאוטובוס, במ׳הירות־שיא לרדת הספיקה
 לרחוב. מעבר להיעלם ועמדה

אותה. והשיגה ׳אחריה זינקה סמדר
 ׳וכל לרחוב, תיקיה את האשה זרקה אז

 האשד״ של חפציה בין התפזרה. תכולתו
 מיד סמדר זיהתה רבים, תמרוקים שכללו

 בזרועה, אחזתי ישבו ״ברגע ארנקה. את
 התנגדה. לא והיא שתולה״ את קרעתי
 התיק את כשזרקד. טעיתי. ושלא הבנתי

ש בקול, לצעוק התחילה הארץ, על שלה
 שלה, החיצוני למראה לגמרי מנוגד היה

 שלי. התיק ומתוך בעצם ׳נפל שלי שהארנק
 ורציתי הארנק את לקחתי לה. עניתי לא

 אחרי רדפה האשד. ׳אך ׳מהמקום. להסתלק
 גנבתו כמו לך נראית אני וצעקה:

 שתלך, ממנה ׳וביקשתי עליה ״ריחמתי
למישטרה. שאקרא לפני

 מישטרה, המילה את שבו!שמעה ״ברגע
האדמה.״ אותה בלעה כאילו נעלמה

אדם דרכי
שב הים תו

 בית־המישפט שליחי
 כתובת לחפש הזבו

וחוד גזים ומצאו
 כשנה לפני נעצר עזריה בן־יוסף עמום
 תל- בחוף מיבגה־קרשים שריפת באשמת

 הוא ערבים. שלושה התגוררו שבו ברוך,
 ל״י, 2,500 של בערבות שוחרר נעצר,

שייד עת בכל למישפט להופיע והתחייב
 שתי זה מסר האדם, ככל לא אך רש.

כתו כראוי. להזמינו שיוכלו כדי כתובות,
 למיש- השייך מוסך של היתד, אחת בת

 השנייה הכתובת שונצינו. ברחוב פחה,
 קאונ- חוף־הים, הפרטית: כתובתו היתר,

הים. שפת על טרי־קלאב,
 אחת הזמנות. שתי שלח בית־המישפט

 שם בה נרשם ובטעות למוסך, נשלחה
 נשלחה השנייה ההזמנה הנאשם. של אביו
 עזריה, עמוס של הפרטית כתובתו לפי
 בית- שליחי הצליחו לא מה משום אך

שם. לאתרו המישפט
המ בית-המישפט בפני לבסוף בהופיעו

 זמן־מה התגורר אומנם כי הסתבר חוזי,
 במלון בחדר, התגורר הוא הים. שפת על

 הקאונטרי־קלאב בחוף בבנייתו שהוחל
 בחדר הושלם. לא מעולם ואשר בתל־אביב,

 שק־שינה שונים, אישיים חפצים החזיק זה
 לו שימש אף המקום שימורים. וקופסאות

 כקיוסק, מפעילו היה עת בשבתות, כעסק,
הים. בחוף לנופשים קרים משקאות ומוכר

היטב, אותו חקר כהן בנימין השופט
 המדוייקת, כתובתו את סוף־סוף לברר כדי

 של הבאה לישיבה יופיע כי הזהירו ואחר
מת״. או ״חי בית־המישפט,

ה על תמיהתו את הביע בית־המישפט
 כ״שפת- כתובת לרשום שהסכימו פקידים,

לפיה, הזמנות שלחו ואף הים״

יימודלה״ סס!
 של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים! חיזהרו ״מורזה״,

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערבת במחירי
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