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חיים דוכי
 ביום־ מכות

העצמאות

1

 את חתך מי
 היכה? מי הגלגלים?

 עשה מי
פרובוקציה?

מי ע ; ג ₪ מ
 המיש־ העסק מנהל זימנד, הנרי

 בג־ הדיוטי־פרי חנויות של פחתי
 עוד יזכור שהוא אומר מל־התעופה,

 ביום־ שספג המכות את זמן הרבה
 הוא כזה, דבר האחרון. העצמאות

מעולם. לו קרה לא אומר,
 לדבריו מכות? קיבל הוא וממי

 ה־ שלו, השכן של בניו משני —
במסי הידוע פלד, חיים פירסומאי

 מדי עורך שהוא חג־העצמאות בות
בצהרי־החג. שנה,

 שלי החדש בבית גר ■אני זימנד:
 עד שנה. חצי כבר בהרצליה־פיתוח

פע־ כמה פלד עם דיברתי התקרית

 עצמם את זרקו והם ■יצאתי,
 ל־ בלסת אותי והיכו בכוח, עליי

ב שנמצאת אנדה, אשתי, בצלעות.
 הילדים בפנים. אגרוף חטפה הריון,

 מרביצים כי לבכות, התחילו שלי
ולאמא. לאבא

 * וניסו יצאו המסיבה של ■אורחים
 אחר לשכן הלכתי בינינו. להפריד
 הגיעה המישסרה. את והזמנתי

 שוב אמרו ספקי־הגלידה ניידת.
 אבל הגלגלים. את להם שחתכתי

 למקום, שהגיע פנצ׳רים, מתקן
 — לגלגלים כלום עשו שלא אמר
שהו שובבים, ילדים סתם היו אלה
מהגלגלים. האוויר את ציאו

 כתב זימנד אשם. הפילפיני
 שבני־המישפ־ ודרש לפלד, מיכתב

 שהוא אמר פלד סליחה. יבקשו הה
אשם ושבמיוחד פרובוקציה, עשה

פלד פירסומאי
בנאדם!״ לא .אתה

כשנפגש שלום לזה זה אמרנו מים.
 על אותי שאל הוא פעם במיקרה. נו

צרות." שעשה שכן איזה
 הגורלי? ביום קחה מה
המ את החנו שלו המסיבה ■אורחי
 על שלי, המיגרש על שלהם כוניות
 הס להם. שאסור איפה שלי, החנייה

 רציתי כאשר אותי. וסתמו סגרו
 לשלוח צריך הייתי ולנסוע, לצאת
 זה אותי. סוגר מי שימצא מישהו

שעתיים. לקח
המ את מצאתי חזרתי, ■כאשר

 ב־ חונה ספקי־הגלידה של שאית
להיכ רוצה שאני אמרתי שלי. גרז׳
 אתה לי: צעקו והם שלי, לשטח נס

 לא ואנחנו הגלגלים, את לנו חתכת
־ מפה! נזוז

 פלד, חיים את לחפש ■הלכתי
 בנאדם! לא אתה עליי: צעק והוא

 חושב אתה חשמל! פעם לן נתתי
 רק רגיל אתה הכל? לך שמגיע
לתת!" ולא לקבל

טיל־ זימנר אותך!״ ״נהרוג
 לא הוא קה.1מצ לאימון לדבריו פן,

 שאין מכיוון למישטרה, לחייג יכול
פלאשן. רק אלא טלפון, לו

 ועוד פלד של הבנים ■שני
 דלת על בכוח דפקו קרוב״מישפחה

 נהרוג אנחנו וצעקו: שלי הבית
אותן!"

טוב. שומע לא שאני חשבתי

זימנד שכן
בלסתו־ א!תי .הים

 את מחנה ש״תמיד שלו, הפיליפיני
שלי.״ מהגרז׳ היציאה מול מכוניתו
■הפיליפיני זימנד: טען

 זה לעניין. קשור היה לא בכלל
 שהם חושבים שלי שהשכנים עצוב

 לא במכות. בעיות לפתור יכולים
 במישטרה, תלונה להגיש רציתי

 שבועיים, כעבור זאת עשיתי אבל
 יחשבו לא פלד מישפחת שבני כדי

להם!״ מותר שהכל
גירס־ את לספר התבקש כאשר

 הכל ■זה בכעס: פלר חיים אמר תו,
להת מוכן אינני חולני, דימיון פרי

 את וטרק כאלה!״ לרכילויות ייחס
הטלפון.

 של אשתו יודעים:״ ״אתם
 כתבה פלד, זמירה הפירסומאי,

במ (כך זימנט" ל״מישפחת מיכתב
 התקרית. על מצטערת ■אני קור):

 אבל במקום. היה לא היה, שלא מה
 לחבלה גרם מי יודעים ואתם אנחנו

שה זה — שלכם האיש במכוניות!
 מתנכל — מהמיזרודהרחוק גיע

 יחסי־שכנים להיות שיכלו ליחסים,
שעבר הראשון מהיום כבר טובים,

המכו החניית לדוגמה: לגור. תם
ש היציאה שער לפני תמיד, ניות,
 לא זה מבקשים, שאנחנו וכמה לנו,

מועיל.
 בעידנא הגיבו שאנשינו ■נכון
לתגו מסכימה לא (ואני רריתחא

 היתה הפרובוקציה אבל כאלה) בות
מצדכם.

 האיש על להתלונן רוצה ■אינני
 פרנסתו, זו שהרי אצלכם, שעובד
 כרטים־טיסה תהווה מצדנו ותלונה
 שתרס־ מציעה אני בשבילו. החוצה

 קניתם שלא לו ותסבירו אותו נו
הרחוב.״ כל את


