
מש את לדחות כיצד דרך חיפש בינתיים
 עוד מכרו נמל, סבל מחבריו, אחד פטיו.
 בא היה בחוץ־לארץ, משותפים עסקים מימי

 ולעתים בבית־המשפט, ההפסקות בעת לבקרו
 גומעו שהיה וודקה, בקבוק לו מביא היה

 באולמי־הדין, שערוריות מקים אחת, בלגימה
 הגיע מהרה עד שמח. ועושה שוטרים מכה

 משפט, של ממושכת כדחייה שאין למסקנה,
 הזמן, ברבות שהרי העונש. חומרת להקלת
 כך לשם אקטואליותה. את האשמה מאבדת

כש השופט נוכח מופיע קרובות לעתים היה
בשל. כסלק ואדומים נפוחים פניו

גירו גט להשיג הלנה הצליחה בינתיים,
 שהוא לירות מאתים של תשלום תמורת שין,
 שלושת בת דירתה את מסרה היא ממנה. דרש

הצ שקיבלה המפתח ובדמי ברמלה החדרים
השי היא לגירושין. הסכמתו את להשיג ליחה

 בקופת־ עובדת החלה ביפו, חדר לעצמה גה
 מעבודתה בדרכה ערב, לעת כאחות. חולים

 ביפו. הסימטות באחת לעתים עברה הביתה,
 המזרחי, המרזח לבית הציצה סקרנות מתוך
 כשנתקלו התחתון. העולם אנשי גדוש שהיה
 עליו השפיעה נכנסה, לשעבר בבעלה עיניה

 ר,הזר־ השש־בש משחקי את שיעזוב בדברים
וי המפוקפקות הנשים של חברתן את דיים,

 לבקשותיה. נעתר לפעמים מהמקום. אתה צא
 תמיד אותה ניצל אליו, חולשתה את ידע הוא

לבתי־הסוהר. מצרכים ולהבאת ערבויות למתן
״ גמרתי לא ״עוד תו:  כששוחרר א
האו אחד על עלה ממאסריו, מאחד לאחרונה
 אחר- של הדוחק בשעות העירוניים, טובוסים
כש העומדים, עשרות בין הצטופף הצהרים,

 אחד של האחורי מכיסו ארנק ביצבץ לפתע
מעי לכיס הארנק את העביר שלום הנוסעים.

 המדרכה על קפץ הפעמון, בחוט משך לו,
מת רע מזלו היה הפעם הקרובה. בתחנה

המ פרקליט סגן קנת, נתן עורך־הדין מיד.
 התבונן חודשים, מזה בתיקיו שטיפל חוז,

להצ לו הציע בתחנה, אחריו ירד במעשהו,
 צעק כשברח, המשטרה. לתחנת אליו טרף

 וכה כה בין לך, ישתלם לא ״זה :לעומתו
שלום. נתפס היום למחרת אותך.״ יתפסו
 בערבות. הלנה אותו שיחררה הפעם גם
 תל- את שיעזוב ברגע תנאי. שהציגה אלא

המשט על־ידי ייאסר הערבות, תבוטל אביב,
 ללא לערבות שהסכים ששלום, מובן רה.

בל לא לעזוב, זו בנקודה דוקא החליט תנאי,
באמ לחוץ־לארץ. לצאת אלא תל־אביב, את בד

 לעצמו להבטיח הצליח בחיפה, קשריו צעות
 הציג בנמל, שעגנו הזרות האניות באחת מקום

לש הבטיח כרקדן, רב־החובל לפני עצמו את
 לפני מספר שעות בים. הנוסעים את עשע

כש המשטרה, על־ידי נתפס לאניה, עלייתו
גנובות. לירות 500 נמצאות בכיסו

 ד״ר לפני לדין שלום הובא כשבועיים לפני
 עיווה הוא סהר. התובע על־ידי אבינל, יצחק

להס מיהר השופט, פני מול בלעג פניו את
 השופט כשהרים המשורבבת, לשונו את תיר
לפניו. הפרוש התיק מעל המורכן ראשו את

ושוט שוטר הכאת : האחרונות האשמותיו
 הוא שלום). לגבי מספקת עבירה (שהיא טות

״במ משוטט המאוחרות הלילה בשעות נתפס
כשהק משמחה אורו פניו חשודות״. סיבות

 מאסר חודשיים :הדין פסק את השופט ריא
מהעבירות. אחת כל עבור

חיים דרכי
מחה!י ה״ת■ ״באמת

הגובל בבניין צפוף בחדר מיטתה, על

 ירושלים, יפו, שער מול ההפקר שטח עם
 וחלשה, קטנה ,22ה־ בת חזן, שרה ישבה
 הקודם. ביום מתה שהיתר, קזבלנקה, יוצאת
 )3( סבה ),5( דוד ילדיה, התרוצצו סביבה

 שאתמול אמם, זה כיצד לתפוס, הצליחו שלא
החד עשרת בן ציון, היום. מתנועעת .מתה,
 בהתרגשות התעניין לא בשדה ושינק שים,

כלל. השתנה לא חם, אמו חלב כי מצא, הבית,
 במחנה בעלה משפחת אצל בקרה שרה
 של הדרומי בגבולה חיים שבמקור העולים

 אוטובוס על מכן לאחר עלתה ירושלים,
הכו עיניה את לבדוק העירה לחזור 6 מם׳

עיי הרגישה באוטובוס בקופת־חולים. אבות
 וכשראתה לדבר לה היה קשה מוזרה, פות

 ונשענה עיניה עצמה ינזקא מגדל את מרחוק
לצדה. שישב גבר על

 ודקירת לחי מסטירת שוב כשהתעוררה
 בעולם היתר, כי עדיין ידעה לא בחזה, מחט
 הנצחיות הדמויות לאחת בזד, והפכה הבא
 שקמו מתים על האנושי המין אגדות של

התורני הרופא של לאיחוליו אפילו לתחיה.

 מחוסר־ קל בחיוך רק השיבה קרה, כבר
הבנה.

 ולאחר ורום קוניאק כוסיות כמה אחר
 לחקור שבאה המשטרה סקרנות את שסיפקה

 הפתיעה הביתה, הלכה המוות מקרה את
 :משונה בהצהרה כהן שרה שכנתה את

״עכשיו מתה ״הייתי  ללקוי שחששה השכנה !
 לבעלה, ושקראה חזן, שרה של בשכלה רציני

אח הודעה שרה מפי להוציא הצליחה לא
 ואמרה, חזרה מתה,״ הייתי ״באמת : רת

המתים!״. לחדר אותי לקחו ״כבר
 מעילה, את לבשה הצהרים, אחר 4 בשעה

 שנדחה בקור קיימה העיניים, רופא אל יצאה
זמני. מוות בגלל שעות לשש

 בזמן ההתרגשות שככה לא שם מקום
 הורכבה שם אדום, דוד נוגן היה קצר כה

 חקירה, ועדת הבריאות משרד דרישת על־פי
שקבע הרופא של עבודתו זמנית הופסקה

 לחדר העברתה על ופקד חזן שרה מות את
 אליו החזירה האמבולנס שנהג לפני המתים,
חייה. היא כי בציינו בבהלה
אחת דאשה בעדי□ שני

 גדלו הם מילדות. ידידים היו ויעקב רחל
 סברו רבים כי אם שבפולניה. בעיירה יחד

 דרכיהם נפרדו למופת, זוג יהוו שהשניים
 את רחל כשהכירה לפרקם. שניהם כשהגיעו

 מהרה, עד לו נתארשה קירשנבוים, חיים
לאשה. לחיים והיתד, נעוריה ידיד את זנחה

אר לא בעיירה, המאושרים, המשפחה חיי
ה הצבאות התקדמו 1939 שנת בשלהי כו.

 מתושביה רבים העיירה. שערי אל גרמניים
 ש־ הפליטים שיירת בין נמלטו. היהודיים•

 נמצאו הלבנה, רוסיה בערבות דרכה שרכה
היע מכפרי באחד מקלט שמצאו וחיים רחל
 הימים כשבאחד אחדים, שבועות לאחר רות.

הו הקרובה, העיר אל ממסעו חיים חזר לא
ה המשטרה על־ידי נאסר שקירשנבוים דיעו

בגנבה. שנסתבך לאחר סובייטית
הפול עיירתה היוצרות. נתחלפו בינתיים

ששי שלכפר בעוד שוחררה, רחל של נית
 שוב כיבוש. סכנת נשקפה מקלט, לה מש

הת הרוסי־פולני, הגבול בין רחל התרוצצה
נעלמו. עקבותיו אך בעלה, בגורל עניינה
ב עצמה את רחל מצאה כשנתיים לפני
 ברמלה. העולים שבשיכון הפרטית דירתה

 ,שח־ מה שכל וחשבה בעבודה, הסתדרה היא
 חיים של מחודשת התחלה היא עתה, לה סר

 אשר, עדיין היתה היא מסודרים. משפחתיים
.33 בת צעירה,

 הערבים, באחד לביתה, משחזרה לימים,
עק במבט אותה בוחן שמישהו לפתע חשה
 של השני בצדו שממול, המדרכה מן שני,

 ימינה. פנייה בחצי הסתובבה היא הרחוב.
 צעק !״ ״רחל לה. מוכרה היתד, הגבר דמות

 רחל חשבה לרגע לעומתה. רץ והחל האיש,
ברא ומצטבר מעורקיה מתרוקן דמה שכל
״״יעקב שה.  רבה. בהתרגשות הפליטה !

נעו ידיד פרומר, יעקב את חיבקו זרועותיה
 אימונים, לה שמר הוא רווק. היה הוא ריה.

אי־פעם. ימצאה שעוד קיווה
ה העיכוב לנישואין. פתוחה היתד, הדרך

 לתעודה רמלה, של רבה דרישת היתד, יחידי
נפ הבעייה רחל. של עגינותה את שתוכיח

 טובים, שכנים שנמצאו אחר נקלה, על תרה
 הראשית, הרבנות במשרד להשבע, שהסכימו

כחוק. עגונה אלמנה שרחל
 דלת על השלט נכתב מספר, ימים לאחר

ה חיי פרומר. ורחל יעקב : ברמלה הדירה
תל לאחר עצמו את שמצא הזוג של אושר

 בהיר ביום אשר עד נמשכו ונדודים אות
 הדירה. דלת .על נקישות שלוש נשמעו אחד
 נשארה בחלוק־בית, הדלת את שפתחה רחל

 בעלה ניצב מולה כמאובנת. תחתה עומדת
 שכב מיטתם על מאחוריה, קירשנבוים, חיים
אש את לקחת ״באתי פרומר. יעקב בעלה
 פרומר יעקב. לבעל חיים הבעל אמר תי!״

 במכות קרוי הבלתי האורח את וכיבד קם
 ביאנדריה במישפט ישראל את זיכה אגרוף,

 אשה היא הנאשמת בו ימיה, בדברי הראשון
בעלים. לשני שנישאה

הארץ
תותכת פעילות

 קשר ללא פעלו היהודית הסוכנות עובדי
(מעריב). השיניים עם

נהריה קישון, יצחק

ושהיתד, מזל לה היה כי אדום, דוד במגן

המתה־החיה חזן, שרה
באמת
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ט ר ו פ ס
כדזרגל

בל־\ה השמי□ מלחמת
 של מלאכתם את השביתו העזים הגשמים

 הליגות הספורטאים). שאר (ושל הכדורגלנים
 הפכו הכדורגל שאיצטדי כיון נפסקו השונות

 לערוך היה אפשר כדורגל ובמקום אגמי־מים
 ובשחיית. בכדורמים גאות תחרויות בהם

 לכדורגל: התאחדות של ותיק עסקן הפטיר
״בנו נלחמים השמים שמן ״כנראה  הוא !

 נפ־ כיצד האחרונות שנים שלוש משך נכח
 בין קטנוניים סכסוכים בגלל הליגות סקוית
 להתחלה זכתה 1951 ליגת הספורט. עסקני

הגש כאשר נמנע הסדיר ביצועה אך יפה,
האיצטדים. את הציפו מים

 הפעילות שפסקה ככל וכשר. סולמות
הנב להכנת האחראים פתחו האזרחית בליגה

 להרכבת מתוכננת בעבודה הצבאית חרת
 הנבחרת עם משחקים ארבעה לקראת נבחרת

 מאמן פוליאקוב, (מוסטד,) משה התורכית.
 לקבו״ בהתמסרותו הידוע פתח־תקוה, הפועל
 מכל שהתקבצו השחקנים את אימן צותיו,
 במחנה שביתה שקנו צה״ל וחילות פיקודי

כדורגל. ובאיצטד באולם המצויד צבאי
 ובמזג־ באולם תיאוריה למדו גשמים בימי

 צבאיות קבוצות עם התמודדו נאה אויר
 לרוץ ויכולתם כוחם על לעמוד כדי ואזרחיות

משחק. דקות 90 משך ולקפץ
אזר ספורטאיות אגודות חניכי השחקנים,

ביני הניגודים כל את דחו מתנגדות, חיות
 להם, הניתן מהטיפול מבסוטים היו הם,

קלים. היו לא שאימוניהם למרות
גבה־הקו־ היאנקי מונדשיין, אירבינג(ארבי)

 כיון הראשי המשפשף היה והממשוקף מה
 של הגופני הכושר את להעלות שהתנדב

 הריץ תפקידם הצלחת לשם הספורטאים.
 אותם תלה עצומים, למרחקים יום יום אותם

הר והאכילם שבדיים התעמלות סולמות על
בשר. בה

 הצבאית הנבחרת אנשי לעתיד, היריבים
 ערכו ידים, בחיבוק ישבו לא התורכית,

 אלף 25 לפני ניצחו השבוע מבחן. משחקי
הו ,0:2 היווני הצבא נבחרת את אתונאים

 לאחר נצחונותיהם, לרשימת נצחון בכך סיפו
 צבא נבחרת על מספר שבועות לפני שגברו

 ״2:5 הזעירה לוכסמבורג
פע : בשווה שווה חולקו הפגישות ארבע

 ייבש אם בתורכיה. ופעמיים בישראל מיים
הרא המשחק בו ייערך הרמתגני האיצטד

 צבאי למחנה ייוחד השני המשחק אך שון.
הרמטכ״ל. של אורחיו יהיו צופיו וכל

כדורסל
ת שעורי□ לבנו

 בנות חיפה במכבי התארגנו חודשיים לפני
 הקבוצה את כדורסל. קבוצת להקים כדי מספר
 הקבוצה שחקן מחרז, (זיזי) יצחק ניהל

 קצוב היה הפנוי שזמנו למרות הבוגרת.
בק הבנות את אימן בחיל־הים, שרותו בשל

הערב. בשעות לשבוע פעמיים ביעות,
 תחילה לחינם. היתד, לא זיזי של עבודתו

 תום אך ביד״ כדור ל״אחוז הנערות ידעו לא
 זיזי קבוצתי. משחק שיחקו כבר חדשיים

 הזמין למדו, אשר את לבחון החליט מחרז
 לתחר כשנתיים המשחקות הפועל, נערות את
קבוצתו. נגד

 המשחק התקיים הגשום האויר מזג אף על
במח הריאלי. בית־הספר של המואר במגרש

הז הקבוצות שתי החמיצו הראשונה צית
 לזכות 0:2 היתד, והתוצאה רבות דמנויות
 ״התוצאות הנוכחיםז: אחד העיר המכבי.

 השנייה המחצית התחלת עם בכדורגל!״. כמו
 קלעו הכל ולהפתעת המשחק קצב הועלה

הרא שהסל הוכיחו נוסף, סל המכבי בנות
מקרי. היה לא שון

 מכבי לטובת 2:4 היה השערים יחס כאשר
 של החוקי לסיומו עד דקות שש עוד נותרו

 את אילצו יורדים שהחלו עוז גשמי המשחק.
 את להשאיר התחרות, את להפסיק השופט

שהם. כפי התוצאות
כושי□ כמו חיילי□
 הצבאית הנבחרת של הקפדנית ההכנה

 האחראים בלבד. כדורגלנים נחלת היתד, לא
 את העמידו הצבאית הכדורסל נבחרת לאימון

 בראש ותיק׳ ומאמן. שחקן שאלתיאל, יעקב
 לא אותם והורו מובחרים כדורסלנים סגל

 עצמם את להעלות בלבד, בתקוות להסתפק
 הופיעו כך לשם המגרש. על ממשי למבחן

החשמל. לאור פומביים משחקים בשני
 בצירופיו צה״ל נבחרת גוש שיתק בחיפה
וניצ הזריזים הפועל כדורסלני את ולהטוטיו

 הקבוצה על גברו ,בירושלים .25: 59 חם
.38:59 של בשיעור החזקה המקומית

 כמו משחקים ״הם ירושלמי: שחקן צעק
״טרוטרס גלוב מהארלם הכושים  (מועדון !

 לעולם סביב עמו נודד יהודי, שמנהלו כושי
• כדורסל.) של ׳קרקס ומגיש
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