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חיים דרכי
פימעט ־.שופט

רג ש□ !את ז הנא
 פר87 שבח השדסס

 הורה שהוא לשדמרים
לכתה. לנאשם

 שהם לכך לגרום יכול ״הייתי
 השופס אמר הנאשם,״ את הרגו
מדא חיוור כשהוא אבדארי ריה

 התחוללה עיניו לנגד ממש ה.
 להיות היה עלול שסוסה רמה,
דאגי.
 ערב שטוף־שפש, ששי ביום

הפ בית־הםישסס יצא בשבט. ׳״ו
 עמר של בביתו ביקור לעתך תי

 חבלה בגרימת הנאשם דידה,
 המהותיות הנקודות אחת מורה.

 זמן כמה השאלה היתה זה תיק
 הנשק, את להביא לנאשם קח

 אל בבית־הקברות, קבור זהיר.

יתו.
 לביתו החבורה כל הגיעה כאשר

 סירת־הכרמל בשכונת פדידה, יל
 ה־ אבו־ארי, השופט יצאו חיפה,
אוז והסניגור פינקוס תפר ובעת

עימם סמכוניותיהם. בן-שחר ון

ארי אכן־ שופט
ידעו לא השוסריס

 מבית־ שהובא הנאשם, גם ■ה
 תום עד עצור הוא שם :לא,

 בידו כבול היה הנאשם זליכים.
 נוס־ שוסרים ושני אחד, סוטר

 בתוך ישבו בתמ״קים מזוינים ם
 הנאשם. הובא שבה !כונית
 ומל- השופט מטורפת. ריצה

 פדידה. של לביתו התקרבו יו
הסר מה לבדוק ביקשה זובעת

 טמון היה שבו למקום מהבית ן
 לרוץ כדי דרוש זמן וכמה שק,

 הציע הדעת בבדיחות וחזרה. ם1
 הדבר את לבדוק הסניגור 1

 כי אסרה מצידה היא •יצה.
 שהסניגור יותר מתאים לה אה

 המרחק. את לבדוק ירוצו נאשם
 הלצון, לאווירת שנכנס !וסט,

 שהצטרף ,17ה־ בן לבנו זר
 בשעון הזמן את למדוד 'יו,
 הנא- על וציווה ידו, שעל נצר

!״״רוץ : ס
 נזקק כי להוכיח שרצה פדידה.

 את להביא כדי בלבד קצר מן
 לעבר במהירות רץ החל שק,

 אחריו גורר כשהוא ת-הקברות,
 באזיקים. אליו הצמוד השוטר נ

כ שהיו הנוספים, השוטרים וי
 את שמעו ולא מאחור וונית
 את לראות נדהמו השופט, ראת
 אחד למרחקים. בריצה פותח !סיר

 רודף והחל נשקו את דרך ;ם
 מתניע חברו בעוד הנאשם, זרי

 של דרכו את וחוסם המכונית נ
אשם.

ש במה השופט הבחין אז רק
 כה במהירות התפתח הכל יה•

 אפילו היה, יכול שלא ולה,
 הנאשם כי לשוטרים להודיע ה׳

 כל של למזלם אבל בפקודתו.
 קצרים, המרחקים היו וכחים
אסון. בלי הסתיים מרדף

4

אגגלית
באיטליה

רא החובבת כשהסרגנית ליקים.
 שארבע החליטה היא טוב, כי תה

ופר יספקו הגברי במיקצוע שנים

}  רינה שנים, חמש עכרו אז ף
י  ,34 בת היא והיום גדלה ״

בש ילדים. שלושה פלוס נשואה
 כמו בבית ישבה האחרונות נים

ש לגאולה, וחיכתה טובה אמא
בדמו שעבר, בקיץ אליה הגיעה

 חברתה ארליך, איילה של תה
 שחיתה היא, גם והפולניה הטובה
ב ועסקה ארוכה תקופה במשך
 הגלות מן שבה איילה אופנה.
 לעשות לריגה והציעה מרץ מלאת
בחוץ־לארץ ״ראיתי ביחד. משהו

מו ת, נ ו ו ו נ צי
־פלדה י חוס
ת 1 ח ש ר 1

ם1 ו ז י ב א
ם י י ת 1 פ 1 צ
ם1 ׳ ו ש ד ח
ם י ב ל כ ל

 מי בתל-אביב תשאלו ם ^
*  דיגרסקי-סרידסן, רימז זאת '

ד תאמרו אם יידעו. לא אולי  .ז
 תאמרו אם אבל ייזכרו, פולניה״

 כולם יזהו ביץ׳״ אה אוף ״סאן
 אלא קללה אינה זאת כי ויבינו
 העושה רינה זוהי כלומר, ברכה.

ואבזרים. חגורות
 במיקצועה אופנאית. אינה רינה

ב הטכניון בוגרת מהנדסת, היא
כימית. הנדסה
השפלה לתושבות מוכרת רינה

 שירים, מלחינה מתחילה, דוגמנית היא .23ה־ בת
 מדגימה מרידמן סיגל (למטה) ומציירת. כותבת

ויפה. מיוחדת ורודים פייאטים עם שחורה חגורת־עור

 את נביא ניסע, בואי טרונומיים.
 בעצמנו!״ אותם ונעשה החלקים

 אמרו זמן, בזבזו לא השתיים
 כפי הפולנית״ ״המאפיה ועשו.

 על-ידי ומכונות עצמן, סכנות שהן
לאיטליה. פעפיהן שמו חברותיהן,

 ודיברו איטלקית ידעו לא הן
 בתיק- איטלקי, מיבטא עם אנגלית

 זה לפעמים להן. יעזור שזה ווה
 שכרו הן לא. ולפעמים הצליח

 והתחילו דרכים מפת קנו מכונית,
 בחיפושים איטליה ברחבי לשוטט

 הביאו הן וכך .׳בתי-חרושת. אחרי
 ציב- סינטטיים משי חוטי עימן

חו בזהב, שזורים חבלים עוניים,
 אביזרי שונות, טבעות קטיפה, סי

 חרוזים, אבזמים, ניטים, מתכת,
נחושת, חוטי פלדה, חוטי צינורות

מיו צבעים רשתות, נחושת, עלי
 בחנויות שנקנו למכוניות חדים

 פלסטיים חומרים לחומרי־בניין,
 ל־ שאפשר פלסטלינות למיניהם,
להן. נראה שרק מה וכל הקשותן

 החגורות את שרואה סי כל
ה את עושות, שהן המיוחדות

ה צעיפי את הנהדרים, אבזמים
חות ואת באבנים המקושטים עור
ה למראה מאמין לא העור, לות
מ הנשאלת והשאלה הזה. יופי

לע יודעות הן מאיפה היא אליה ־*
אמ ותשובתן ז כאלה דברים שות

 ״אין כנה. אך צנועה, אינה נם
יכולות ולא רוצות שאנחנו דבר

אט- במחירים משגעים אביזרים

 רינה. עצמת על מעידה לעניין,־ גבר ״אני ת.1ר91ח1
 שמאליות. ידיים שתי יש לו כי מכך, מרוצה .בעלי

בבית.״ התיקונים עבודות כל את עושה אני לכן

 בבלי בשיכון כשגרה מהימים עוד
 חתיכות לכל ידיה במו וסרגה
ומד מינימליים ביגדי-ים שרתון

 עשתה וסרגה, ישבה היא שה.
 הון לי .היה לחו״ל. ונסעה כסף
 היא חיים,״ לעשות ונסעתי כסף

חביבה. שלאנטיות בנון אומרת

מ מקום בכל צדפים 2י
ונצואלה ילידת ברי, ורוניק מדגימה ובתליונים,


