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 ואם בנאווה נגעתי אם אותי ישאל ״ג׳וקי
שוש המשיכה קר,״ או חם היה שלה הגוף

 כי לו׳ לענות יכולתי לא ״אני לספר, נה
 — עובדה אבל בילדה. נגעתי בקושי
 שאמרתי.״ מה לכל האמין הבל־ש
כרמלי יואל של בגורלו שעלה את גם

מנתיבות, המופלג הקשיש אבוחצירה,״סארי בבא
 בניו ללא־ניע. כמעט בכורסתו יושב

לאוזנו צועקים הס — והשמיעה הראייה כבד הזקן לפני משמשים

כש אז, ״כבר היטב. שלום שושנה יודעת
יימצ ושלא מת שהוא ידעתי נעלם, הילד

 ״אמרתי בביטחון. הצהירה אותו,״ או
 תדיראן. בניין ליד נמצא שהוא שלו ■לאמא

 אותו יימצאו שלא ילה גיליתי לא אבל
 שאז לביוב מתחת קבור הוא כי לעולם,
לבנות.״ גמרו בדיוק

 מייד רצה אכן המבוהלת, כרמלי מרים
ב תדיראן, בית בסביבות בנה את לחפש

 ראובן, ובעלה, היא גיבעת־שמואל. פתח
 בין לחפש וגשום קר בלילה יחד יצאו

 -תלוליות מאחורי בורות, בתוך השיחים,
ב לחפור ניסו אף טירוף כאחוזי עפר.
 לבדנו, יואל את ״נמצא מקומות. כמה
ו לבעלה מרים אמרה השוטרים,״ בלי

 אור ולד לחפש להמשיך אותו עודדה
 התיקווה, נמצא. לא הילד אך הבוקר.
 הוכיחה שקל, 70 תמורת שושנה שמכרה

כתיקוות־שווא. עצמה
נוכחות־
המוות

 הלאטי- בכנסיה אב מישל, כומר ך*
 חודשיים לפני הביט בשפרעם, נית יי י

 כמה אותה מישש יואל, של בתמונתו
 לאב: בישר ואחר־כו חשוך בחדר דקות
 לגיבעת־ סמוך פרדסים לאיזור ברח בנך

 על- ראובן נישלח שאליו הכומר, שמואל.
 גם ידע בדתה, אדוקה יהודייה אחותו, ידי

 נשברה יואל של הימנית שרגלו לספר
 ומכיוון נפל, הוא מהבית, בריחתו בשעת

מת. עזרה, הגיעה שלא
 לא הוא לשוטרים. מייד דיווח ראובן

לחיפו יצאו שהם עד לחכות היה יכול
 יום בתום לפרדסים. בעצמו ויצא שים,

 באבו־כביר הפתולוגי למכון הביא החיפוש
 חלק שהיא ייתכן כי וטען, בשר, פיסת
 שבראייה למרות זאת, בנו. של מגופו

 פגר שבידו להבחין היה ניתן ראשונה
לעכבר. הדומה חיה,

ה המכון בניין מדרגות על ישב ראובן
 הוא המומחים. לתשובת והמתין פתולוגי

ראו נרגיש־לא־נרגש. חיוור״לא־חיוור. היה
 הנעדר. בנו מגוף חלק זה שאין ידע בן

 לרגע עצמו את להכין כנראה, ניסה, הוא
 — ממש של גופה לזהות ייקרא שבו
בנו. גופת

 את ששמע אחרי עצמו, יום באותו
מחיפו וחזר משפרעם האיש של דבריו

 גולגו־ את לעצמו הכין הוא מתישים, שים
 עם להשלים מנסה הוא מאז החומר. ילת

בביתו. המוות נוכחות
לצו כרמלי ראובן שנתפס מרגע אך

 גם הוא איצטפילים, בעצת לשאול רך
 טובות. בשורות לו שישמיע אחד חיפש

 פרא־פסיכו־ על לו נודע עיתונאית מפי
 אברהם לד״ר לעזור שניסה מבת־ים לוג

שעקבו צעיר ישל אביו מחיפה, אופיר

 בדרום־אמריקה. שעברה בשנה אבדו תיו
אברהם. חנן אחד על לו סיפרה היא

הש מימי אחד בבוקר הופיע אברהם
 הציב הוא כרמלי. מישפחת בבית בת
 עושה־ הבדולח כדור את השולחן על

במער כשהביט עימו. שהביאו הנפלאות,
 מייד: קבע הכדור, שבתוך העכורה בולת
 מידע עוד לדלות התאמץ הוא מת. הילד

מו הגופה כי והודיע האפרפר, מהחפץ
 וחנן ריח־צחנה. עולה שממנו באיזור טלת

ה את לעזוב ומיהר נרגש. היה אברהם
בית.

ש ■הזה, העולם עם טלפונית בשיחה
 טיבו על לעמוד היתד, האמיתית מטרתה

פרטים. להוסיף התבקש הוא האיש, של
לאנ עזרתי כבר עלי. לסמוך ״אפשר

 אברהם. עצמו את הציג רבים,״ שים
 ירדן, אורון למיישפחת האסון ״כשקרה
ה אבל עזרתי. להציע לביתם מיהרתי
להיכנס.״ ממני מנעו שוטרים

משוכ שהוא בוטח בקול סיפר אברהם
ב בכדור־הבדולח עיניו שראו במה נע

 הבית את עזב הוא כרמלי. מישפחת בית
 מהמקום שעלה שריח־הצחנה, משום רק
 חריף, כל־כך היה הילד, גופת מוטלת בו

בביטנו. עוויתות לו שגרם
״עכ הסביר, שיכולתי,״ מה כל ״עשיתי

ה לפי לחפש לצאת צריכים אתם שיו
ריח.״

 הוא לחפש. יצא אכן כרמלי ראובן
 על- דיווח חיריה, מזבלת עד אפילו נסע
 בחיפושים. העוסקים השוטרים לצוות כך
שם. לחפש הם גם ׳שיצאו לו הבטיחו הם

שבמו לראובן סיפרו קרובי־מישפחה
 אשה מתגוררת אשקלון. ליד עזריקם, שב

 המדו־ הכתובת את לראובן לתת שתדע
 מיהר אליה גם הילד. מוחזק שבה ייקת

ראובן.
ק  לא י

מס־הכגסה
כ לפני לו, הבטיחה אשרף רה ^
כע לו תודיע שהיא וחצי, חודש ״■
לנ עליו כתובת לאיזו ימים ארבעה בור
 לידיה למסור מראובן ביקשה היא סוע.
 יודעת •שאינה מכיוון הילד. תמונת את

 את התמונה גב על בעלה רשם לכתוב,
 לאב הסבירה שרה הילד. של פרטיו
בד אשה אל התמונה עם תיסע שהיא
 לאילת. דרומית במאהל המתגוררת ווית,
תע שאותם פרטים, לה תמסור זו אשה
האב. לידיעת ביר

 יחד המיועד׳ ביום אליה חזר ראובן
 נרגשים ישבו שניהם מרים. אשתו, עם
באו טרודה שהיתר, השמנה, האשה מול
 לה שילמו הם כביסה. בתליית היום תו

ש למרות מוצא־פיה, עבור ׳שקל 100
הר גבוה סכום לידיה לשלשל התבקשו

יימ שכאשר לה הבטיח ראובן יותר. בה
הכסף. יתרת את לה ישלם הוא הילד צא

 שרה להם סיפרה שעה רבע במשך
 יהלום במציאת הצלחותיה על אשרף
ש סיפרה, באשדוד. בית גג על אבוד

 יחזור שהוא שנעלם, נער להורי הבטיחה
 עוד לספר המשיכה הים... דרך אליהם
ב הוכחות הציגה סיפור ולכל עלילות

מאו מאנשים מיכתבי־תודה בצורת כתב,
מקו מהיר, היה דיבורה שהצילה. שרים

להבנה. וקשה טע
בנו. היכן לו שתאמר בה האיץ ראובן

ואמ יואל של תמונתו את גם שלפה אז
 זקנות נשים תל־אביב. בחוף ״הוא רה:

 שהבטיחה הכחישה היא בו.״ מחזיקות
 ההורים את ופטרה מדוייקת כתובת לתת

הבדווית. ׳שאמרה מה כל שזה בהסבר
ה מהורים להפטר רצתה אשרף שרה

ב נרות לחפש מיהרה ולכן טורדניים,
 לבסוף כשמצאה שבחדר. הזכוכית ארון

 הדליקה היא שבור, ושני שלם אחד נר
 אחרי לחזור ממרים ביקשה שניהם, את

לאו עד אם שמילמלה. התפילה מילות
 לצאת להוטים ההורים שני היו הרגע תו

 ניקור הנרות כשנדלקו לחיפושים, ישוב
תוכניתם. על ויתרו והם דמעות בעיניהם

פע שהתפילה הרגישה אשרף כששרה
הו הזימזום, את קטעה היא כמצופה, לה

 לתל־אביב. לחזור האנשים לשני דיעה
להמ כדי לחצר, ויצאה קמה עצמה היא
 עלי תספרו אל ״רק כביסה. לתלות שיך

שנפרדה. לפני ביקשה למס־הכנסד״״
 הם לתל־אביב, וראובן מרים כשחזרו

 בחוף מוחזק ישבנם למשטרה מייד דיווחו
 השוטרים זקנות. נשים בידי תל־אביב

 בחוף. לחפש יצאו שהם לראובן הבטיחו
 כש־ אשרף, של בדמותה כבר נפגשו הם

 אורון של הוריו את כשנתיים לפני ליוו
ב עצה לבקש לועזריקם, בדרכם ירדן
 גופתו שנתגלתה ׳לפני רווי־החרדה, ימים

הילד. של
 במושב הביקור מאז עבר וחצי חודש
 לחופי ראובן חוזר יום ומדי הדרומי,

 הזקנות את לחפש כדי ותל־אביב יפו
בבנו. המחזיקות

ש על־טיבעי, כוח בעל על ידיעה כל
נב האובד׳ הילד במציאת לסייע יוכל
 ליבנה, נסע הוא ראובן. ידי על דקה
 שהילד לו שהבטיח משראווי, דוד לרב
 שם עזריקם, למושב שוב נסע הוא הי.

חי. שהילד עמנו אליהו אחד לו הבטיח
ב שעה אותה שעסק המבוגר, האיש

 רק במושב, שליו לווילה נוסף חדר בניית
 הוא סתומות. אותיות פיתקה על רשם
 היה ניתן שבקושי עד הנייר את קיפל

 על שישמור לראובן והודיע בו, להבחין
ענ אין שבו ביום אליו ויחזר הקמיע

 אליהו מסוגל בהיר ביום רק כי — נים
 ראובן עליונים. כוחות עם להידבר עמנו
לו ־הסביר ידידותית בשיחה אליו. חזר

 היוצאים החלושים הקולות את ומפרשים המבקרים, בקישות את
בתמו ותקילין. מבין התמורה את גובים הס — מכל והחשוב מפיו.

עושה־הנפלאות. של השמאלית ידו את מנשק כרמלי ראובן : נה
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לעולם. יימצא לא אמרה, יואל, אלמליח.




