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 0 התנכל! האסירים
חנדממה בכד

 מל נמרץ צור מיכאל
 מתייחסים הס תאסיויס.

לא־יתואר בכבוד אליו

 לאשתו נתת העביר אבחן
 למשפחת־אסיר שתשלח

הסדר למווךאת ד׳ 3000

 לעזוב כהו לעזר יעצת׳
 כרי חארץ, את

מעליו תות שהמישסדה

לעדן. נכנסתי
 האסירים עם מדבר הייתי

ובצעקות בקללות

 מיכתב לאסירים ,ניסחת
 ״כנוה״ עם אהבה,

שלי שלי!..סאבאבא׳
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 חודשים 26 בן מאסר עונש וריצה י י בבית־המישפט שהורשע עובדה ך*
 תושבי את הנראה, ככל מעניינת, אינה

 ראש־העיר־לשעבר, שוחרר מאז רחובות.
 חמישי ביום ממאסרו, רכטמן, שמואל
רכטמן. בפסטיבל העיר שתייה שעבר,
 את הוזילו המקומי בשוק הדוכנים בעלי
 :קהל־הלקוחות לעבר וצעקו הירקות, מחירי

שוחרר!״ רכטמן מחיר, בחצי ״עגבניות
 המחירים, את הוזילו הפרחים מוכרי גם

 ניכרת, בהנחה פרחים ומכרו החג, למרות
ראש־העיר־ של *הכלא שיחתרו לכבוד
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עירו. תושבי על מאוד הנערץ לשעבר,
 בו נטל הפסטיבל של הראשי הגיבור

 שהחזירה המכונית מחלונות מלא. חלק
 לאזרחי- נופף מעשיהו מכלא הביתה אותו

 ביקור על ויתר ולא ידיים לחץ העיר,
 שנים. תשע במשך עבודתו מקום בעירייה,
 על טפחו פקידים פסקה. שם העבודה

 אחר שמפנייה, בקבוק השיג מישהו שכמו,
 מישהו לחיים. שתו הכל נייר, כוסות השיג
 לשכתו ראש-העיר, לשכת לעבר אותו משך
 במזכירות ״שלו״, הפקידות לשעבר. שלו

את חגגו כולם — ״שלו״ החדר ״שלו״,

 יחזקאל הנוכחי, ראש־העיר רק שיחרורו,
משהו. מודאג נראה הרמלך,
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 לאחר נראית הרכטמנים, של דירתם
 ציורים הקיר על פרחים. כחנות שיחרורו,

 כחולים, נופים — בכלא רכטמן שצייר
 עצים האי על אינסופי, ים בתוך אי

 בגוונים ציור גדרי־תייל. בצורת דוקרניים
 עיניהם בעלי־חיים, ראשי עז, אדום של

 ורגליו ידיו כפוף, אסיר של פסל מפוחדות.
ענקית ואונייה כבדים, באזיקים אסורות

 תכשי־ של קופסות עשרות ויקטודי. בשם
 עשוייה סאדאת הנשיא של והיאכטה שיטים,

 במירפסת ״עמדתי גפרורים. קופסות 250מ־
 לקח זה אחד־אחד. הגפרורים את ושרפתי

 הסימפטית אשתו נעמי, אומרת שעות,״ לי
 בעלה קרא זה בגלל אולי רכטמן. של

 כל שמה. על נעמי, סאדאת של ליאכטה
 שאותם החודשים, 26 יבול הוא הזה השלל
 יוצגו כולם מעשיהו. בכלא רכטמן בילה

 ילדי לשיקום קודש שהכנסותיה בתערוכה,
 שזוף רזה, רכטמן, מבטיח כך אסירים,

בשרשרת. ומעשן


