
 את עזב דויד, הצעיר, האח לזוז. יכולה
 לאמריקה. וירד שנים, תשע לפני הארץ

 אמריקאית, נערה לאשה לו נשא שם
 ה־ מגורל והתרחק חנות־נעליים פתח

מישפחה.
 ושיה־ ישראל רק בארץ נותרו מהבנים

 שנים לפני עד קצב היה שימשון שוו.
 ישראל, אחיו, לדברי ממשיך, והוא אחדות,
לפרוק. בהמות לפעם מפעם להביא

 עסק שלא האחים בין היחידי הוא ישראל
 הגו* בנוחו נודע הוא גם בקצבות. מעולם

 בעיריית השנים כל עבד כי ואם הרב, פני
 לו היו וכקצין־ביטחון, כפקח תל־אביב,
נוספים. עיסוקים

פר- מישטרה ניהל ׳60וה־ ׳50ה־ בשנות

 גובה־כססים המאורגן, הפשע איש שהוא
 ומשליט־סדר דמי־חסות גובה באלימות,

בשכר.
 ומעז בעץ, לגלף למד גם עת באותה

 הוא כי לו התגלה פיתאום מתוק. יצא
וגילוף. לפיסול מאד מוכשר

 ניצבים שרתון, חוף ליד ביתו, בחצר
 מפוסלים יפים ראשים ענקיים. פסלים
ליוצרם. מפליא דמיון הדומים בעץ,

 התקשה מבית־הסוהר שיחרורו אחרי
 הפך וכך בעירייה, דרכו את למצוא

 ביותר הצעיר לפנסיונר 44 בגיל דנוך
 גלריה פתח להשתעמם, שלא כדי במדינה.

 ועבודות פסליו את מציג הוא שם בכרם.
נשאל כאשר אולם אחרים. אמנים של

ופסדיו־ דנוף ישראל
נזאורגן,..״ פשע ״אין

 מביא היה הוא בתל־אביב. משלו סית
 ב־ הסדר על ששמרה חבורת־סדרנים,

 הוא חשובים. מישחקים בעת איצטדיונים,
ה במועדוני־הלילה השמירה את אירגן

ל מפעם אמנם, תל-אביב. של יוקרתיים
אלי ואזרחים עבריינים עם הסתכסך פעם
 מעולם אך בשמירה, שעסק בעת מים
בכלא. ישב לא

פסל
הר הסו ת־ גבי

 אנשים היו בחיים, האב היה אשר ^
״  שלום שישכין כדי אליו, פונים רבים ״
 אחרים. יריבים ובין לאשתו, בעל בין

 אל לבוא אנשים החלו האב, מת כאשר
 אלה. בנושאים עזרתו את ולבקש ישראל
 מטוב-ליבו, — לדבריו — זאת עשה תחילה
 חוקר של מישרד לפתוח החליט ולבסוף

וגדל. הלך לשירותיו הביקוש פרטי.
 עיסוקו בשל בצרות הסתבך אחד יום

 לשוחח אשה על־ידי נתבקש הוא זה.
 עליי. איים שדנוך טען והבעל בעלה, עם

 דנוך על גזר ז״ל. צלטנר זאב השופט,
בפועל. מאסר שנת

 בנזעשיהו השנה את לנצל ניסה דנוך
 את כותב החל הוא ביותר. הטובה בדרך

של מחברות ומילא בכלא,' זיכרונותיו
הטענות עם להתמודד ניסה הוא מות.

 לא מחיר בשום כי הודה פסליו, למחיר
מהם. להיפרד יסכים

 חלק היטב דנוך מכיר בכרם מילדותו
 הפשע כלווייתני הידועים מהאנשים גדול

 מ- כהן, יעקובלה חבורת־הכרם. וכראשי
 וכאשר הטוב. ידידו היה ,11ה־ מיסמך
 אה להביא דנוך נסע בלונדון, נפטר
 הס־ כל־כך הגוייה מראה ארצה. גופתו
פניה. את שגילף עד ישראל, על פיעה

אחרו רחמים ,11ה־ ממיסמך אחר אדם
גיסו. הוא ני,

או בארץ, עולם־הפשע את שמכיר כמי
 יתכן לא מאורגן פשע כי בתוקף דנוך מר

 פשע לדעתו, מכיר. שהוא האנשים בקרב
 אנשים בין רק להתהוות יכול מאורגן

 של בעליונותו להכיר המוכנים מלומדים,
 טוען חסרי־השכלה, אנשים בין מהם. אחד

 תרנגולים. בין כמו קרבות־יוקרה יש תוך,
לפשע. להתארגן לעולם יוכלו לא לכן

 בבעיוודפשיעה ישראל עסוק בינתיים
 השובב ),27( אלי בנו שלו. במישפחתו

 באשמת אלה בימים עצור המישפחה, של
 שם על הקרוי ),19( יהושע בנו שוד.
 לגזר־ מחכה אך אונס, מאשמת זוכה הסב,
?).184 הזה (העולם עדה הדחת בעוון דינו

 ניצב ישראל של ביתו מירפסת על
 כי יתכן שובך־יונים. ולידו ענק, אריה־אבן

בבעל־הבית. גם ניכר השילוב אותו

ו■ אלון אילגה

הקיץ,
ם מרימה שאת לפני דיי  י

סי .1נ30 נ

 ״בק״ דיאודורנט ספריי
 רעגנות להרגשת
 לואי. ריחות ומניעת

 ריחות: 3 לבחירתך
וו13ת1ז31 ירוק
□1501־661 ורוד
ס ץ•! חום

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים לוזדגרת מומחים
ומדים. ספרים חדי,י עץ, תולעי

ורכושו. בריאותך על בשמירה *
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