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 בחולון. שרת, שבשכונת גרוף פחת
 ביקשו עייפים, וצבי, מרים ההורים,

 לשדה־התעופה ליציאה סמוך עד לנוח
הצבאי.

והאי ציבעוניים אורות דלקו בחוץ
שנכ וכרזות הצהובים, הסרטים את רו

 כבר וילדי־שכנים חברים על־ידי תבו
 ליד בגדול כתב מישהו בשעות־הכוקר.

 את / יבוא הוא יבוא, ״הוא הכניסה:
 הפרחים / לכבודו לבשנו החג ביגדי

 רק / מוכן הוא גם הקפה / השולחן על
שיבוא!" הביתה, שיבוא

איש. אין מוחלט. שקט שרר בחוץ
 ולבואו לזריחה המתין סקרן שכן רק
 שבואו גרוף, (״יוסקה״) יוסף הבן, של

 במירפסת טובות. שעות בכמה התאחר
 אדום, רקע על גדול, שלט ההורים תלו

 על לחופש!" ״יוסקה המלים: ועליו
 מעוגל: בכתב־יד קטן, פתק תלו הדלת
הבוקר!" עד להפריע לא ״אנא,

 מתגורר משם קילומטר חצי במרחק
 אשתו עם השלישי, השבוי שי, חזי

 בשכונת 10 מעלות ברחוב איריס,
 סופר, בני־מישפחת הוריה, השומרונים.

 רב־קומות בבית הרחוב, באותו גרים
 ודגלים. כרזות תלו בכניסה .5 מס׳

 ילדה כתבה שי!" חזי בואן, ״ברוך
 שמה. את וחתמה מרושל, בכתב־יד

 הפלקט את הדביקה נייר־דבק בעזרת
 היום במשך גדר־האבן. על הקטן

שם. אירים שהתה
 אחרי וחצי כשעה שעה, באותה
 בדרכו והיה באוויר היה כבר שהמטוס
 של הוריו בבית איריס נמצאה לישראל,

 .10 ארלוזורוב ברחוב ברמת־גן, חזי
 של חברים פתוחה. היתה הדירה דלת

 בשקט. ופיטפטו בסלון ישבו בני״הזוג
איש. היה לא ברחוב

 לצלילי לריקודים הארון הלילה את ניצלו המריעים לביתם. בדרכם
האח הבתים שני ליד מיקצועית. להקה שהשמיעה מיזרחית מוסיקה

הלילה. בשעות איש התקהל לא הביתה, ששבו השבויים של רים
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נמצאים כבר השבויים ששלושת בבוקר 6 בשעה דיווח הרדיו כאשר
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שי חזי זכה מאופקת פנים לקבלת שבחולון. לביתו הצבאי מנמל״התעופה

 השבויים שלושת כל גרוף. יוסקה זכה שקשה, אך ולנרגשת, ברמת־גן
 וסאלם גרוף מזה. זה משרים מאות במרחק בחולון מתגוררים ששוחררו

ה צפריר ציון צילם: בנח׳ל. צבאית, יחידה באותה שירתו אף
 הצבאי. בשדה־התעופה בעלה פני את כולו מקושט היה המדרגות חדר

 לאורך שנשזרו פרחים, המון בפרחים,
 כרזות, המון לבית הכניסה עד הקירות.
 הקטנה, הבת צבעוניות. מנורות וכמובן

 ועדיין בשבי נפל שחזי אחרי שנולדה
 החגיגה ירמיהו. לרחוב חזרה ף* לא היא ישנה. נעדר, בחזקת היה

.אנחנו גדי. הביא מישהו נמשכה. ^ לקבל שבאה לאמה, אחר־כר התלוותה

האסס
התעלפה

 הסמל הוא ניסים. לכבוד אותו נשחוט
 על בעל־הגדי אמר שלנו,״ השכונה של

 עם ביחד בשבי שנפל חייל־הנח״ל,
וחצי. משנתיים יותר לפני גרוף

 קפה, ולשתות לנוח יצאה התיזמורת
 טייפ. לצלילי לרקוד המשיכו והשכנים
מוניות אספו בוקר לפנות 4 בשעה

 לשדה- בדרך והקרובים ההורים את
 פעם התעלפה סאלם של אמו התעופה.

 עליה שאיימו אחרי ורק פעם, אחר
התאוששה. איתם, אותה יקחו שלא

 ברחוב הועברו בוקר לפנות 5 בשעה
הרמ באמצעות ישיר, בשידור ירמיהו,
נחיתת על גלי־צה״ל דיווחי קולים,

 חזר לישון שהלך ומי בארץ השבויים
לרחוב.

 חלפו הדקות לנגן. שבה התיזמורת
 על סותרים דיווחים הגיעו לאט״לאט.

סאלם. של בואו מועד
 הקרובים הגיחו וחצי 6 בשעה
 להגיע עמד סאלם למונית. שהתלוו

 לתנועה, נחסם הרחוב רגע. בכל
 יכולה היתה לא אותו שהביאה והמונית
 סאלם. לעבר רצו מאות לרחוב. להיכנס

 ושרה הווליום, את הגבירה התיזמורת
 אני את פעם אחר פעם בקולי־קולות

הביתה. חוזר
המו התקרבה ובצפירות, לאט־לאט,

יכול לא סאלם אבל הבית, פתח אל נית

ת ו ו מ ז י ת  ב
 ונזבח מיזוחית

 המונים קיברו גדי
 בחולון הבית ליד
 סאלם נסים את

השב■ מן ששב
 למטוס,״ אותו נחזיר ״אנחנו לצאת. היה

 החברים אבל נהג־המונית, בצחוק איים
 רב בקושי דרך. להם פינו לא והשכנים

על. אל הונף וסאלם לבסוף, נפתחה היא
 עשרות התקהלו שעה באותה ממש

 בנד יוסקה, גרוף. יוסקה של ביתו ליד
 הדירה לסאלון ראשון נכנס די־צה״ל,
הראשונה. שבקומה
הת כולם ושכנים. חברים אחריו

 הם לצידו. והוריו סביבו, במעגל יישבו
 יוסקה אבל ועוד, עוד לשמוע ביקשו

 אל ויצא מבחוץ לקריאות נכנע
 וחוזר לספה, שב אחר־כך המירפסת.

 לדבר התחיל שהוא לפני חלילה.
 בגדים. להחליף ביקש הוא ולהצטלם,

 מצלמי־ ביקש ורגוע, נינוח צבי, האב,
 אחד- לדירה להיכנס הזרים הטלוויזיה

 רק תדאגו. אל ייכנסו, ״כולם אחד.
בסלון!" מקום אין פשוט

 במרכז שעה, באותה אחר, ובמקום
 הראשון בפעם שי חזי ראה רמת־גן,

ציטרין כן־ציון בתו• את בחייו
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