
דרכי
שינקין בגשר התקנהחיים

 ישבה הפינות באחת לפה. מפה מלא היה באתונה ריץ באר
חט בסט, ויקטוריה הבלונדית־כימית הרקדנית כוכבת־הערב,

המעייפת. ההופעה לאחר קצרה מנוחה פה
המדים על מוכרות, מרובעות באותיות עיניה נתקלו לפתע

כל,פריסין בסט ויקטוריה רקדנית
— הערבים •אפילו

 רגע באותו נכנסו אשר תמירים, צעירים שני של הכחולים
 גילתה גלויה, בהתרגשות אליהם ניגשה ויקטוריה למקום.

מישראל. שבאו אל־על, עובדי אלה היי כי לשמחתה
 רקדנית היא כי ויקטוריה להם גילתה שנתפתחה בשיחה

 התעלה, בסביבות ביחוד במצרים, וידועה רבות שנים כבר
לתפ המחוטב גופה בגלל וינוס, בכינוי ובאתונה בקפריסין

ארת.
 שלוש לפני שעלו ואחיה, הוריה על גם סיפרה ויקטוריה

 נוחה. ודירה הגונות משיות בארץ־היאור עזבו לישראל, שנים
לה מתכוננת כבתחנת־ביניים, רק באתונה נמצאת עצמה היא
היהודים. אחיה בין לחיות לישראל, גיע

 בבאר. ויקטוריה את הצעירים שני שוב פגשו שבועיים לפני
 מצאה ויקטוריה פאריזיאן. — תל־אביבי באי זה היה הפעם

ב לעבוד להמשיך החליטה ביפו, ואפל צר בחדר הוריה את
 העבודה את קיבלה החולים, להוריה לעזור הקודם, מקצועה

 הזה (העולם בורג יגאל בשמי־האמרגנות. חדש כוכב דרד
רחובות. עירית במשפט שהתפרסם ואילך), 859

1נדח ההצעות
 לבאר. כרגיל ויקטוריה באה ערב־פטח, שלפני בליל־שבת

 לה הציע הופעותיה, ממעריצי אחד אליה ניגש 11 שעה אחרי
מקצועה בתוקף אשר ויקטוריה, לביתה. להחזירה שירותו את

 — לבקשה התנגדה לא רבים, אנשים עם לצאת התרגלה
הבאר. מיושבי הבחור של לטיבו אישור שקיבלה לאחר ביחוד

 בשם ,נהגי־ד,מוניות חבריו־למקצוע, ביך הידוע הבחור,
 שהביא אחר, נהג לידי ההגה את ערב באותו מסר פינייה,

 לגמה, ויקטוריה שתה, פינייה הרמת־גני. באר לעדן הזוג את
 בשטרות שילם פינייה אחרת. בפינה התבודד שהביאם הנהג

 חסדיה. תמורת לויקטוריה כמותם רבים הציע מרשרשים,
סרבה. ויקטוריה
 דבריה לפי נכנס, המקום, את הזוג עזב חצות אחר בשתים

 ליד תל־אביב. לעבר שדהרה אחרת למונית ויקטוריה, של
עצ לחלוטין, שומם במקום יד־אליהו, בקרבת שיינקין, גשר
מהלכו;. את המונית רה

בדירה מאבק
 הדלתות, את סגר יצא, ״הנהג בהתרגשות: ויקטוריה נזכרת
 בינתיים יחזור.״ תיכף שהנהג לי אמר פינייה כובו. הא־רות

במרובה. שעמדה לויקטוריה, הצעותיו את מחדש פינייה החל
 הוא התנגדתי. לנשקני. החל צוארי, על ידו את הניח ״לפתע

 אנגליה. נתינה שאני אותו שפתי.'.הזהרתי את אזני, את נשך
 נמשך וחצי שעה המשיך.״ הוא אך יהודיה, שאני צעקתי

 נכנעה. לאפיסת־כוחות, ויקטוריה הגיעה אשר עד המאבק,
כך.״ אלי התייחסו לא הערבים ״אפילו
 על מצטער ״אני התנצל: נגמר, כבר כשהכל חזר הנהג

 ויקטוריה רמת־גני, למלון לגשת הציע פינייה שהיה.״ מה
להז כוונתה את הבין פינייה אולם תל־אביבי. במלון בחרה

 בדרך הביתה. לקחתה לנהג הורה סירב, המשטרה, את עיק
 הצעתו את אף קיבלה רבה, בסלחנות ויקטוריה התנהגה

 לצאת לה עזר הבית ליד הקבועה. לחברתו ליהפך פינייה של
 קבע נשיקת־לילה־טוב, המרוטות שפתיה על נשקה מהמונית,

הסמוכה. תחנת־המשטרה ליד בלילה 11ב־ למחרת פגישה עמה
 ביקרה בוקר באותו עוד לפגישה. בדיקנות באה ויקטוריה

 פרטי את סיפרה הקרועים, לבניה את הביאי. בתחנת־המשטרה,
הלילית. ההרפתקה

 בחורים, שלושה מלווה — באיחור — פינייה הופיע כאשי
 לבין בינו התייצב אזרחית לבוש שוטר הפתעה: לו חיכתה

 פלט ברשת, אותו שהפילה באשה הביט פינייה ויקטוריה.
 השוטר עם בגנדרנות צעד לך!״ יעזור לא ״זה בארם: לעברה

תחנת־המשטרה. לעבר

ידידים שד ביקור
 ויקטוריה החקירה. בשעת טען לבניה,״ את הורידה ״היא

 תמורת לשכב טרבתי * חלים עבט כמו נסיכים ״עם התרגזה:
 היתד, השאלה בשבילך?״ מזרון ליהפך אסכים האם — כטף

אותה. שליוותה מטטירת־הלחי פחות הרבה אך — מצלצלת
שכ מתוך זאת עשה כי טען להגנתו פינייה. הודה לבסוף

 שהיתר, טכין־הנייר את חטף דבריו את להמחיש כדי רות.
 חייכו השוטרים בבטן. עצמו את סרט השולחן, על מונחת
 יותר דמה העניין כל בצחוק. פרצה ויקטוריה כף־ידם. לתוך

הוחזק פינייה לביתה, הלכה ויקטוריה זולה. לקומדיה מדי

במעצר.
 שלושה בביתה: לביקור ויקטוריה זכתה קצר זמן כעבור
 את תבטל אם ובחורה. בחורים שני — פינייה של מידידיו
אך מתאים. תשלום תקבל השלושה, הציעו במשטרה, תלונתה

פארזק. המלך־לשעבר של דודו בן

בישראל בסט ויקטוריה נתקפת
כך!״ אלי התייחסו לא —

 מימיה, זועזעה שלא כפי אותה זיעזע העניין שכל ויקטוריה,
 והיא היות ארצה, באה היא בכעס. הדלת את להם הראתה
 את ולקיים לעבוד תוכל למעמדה, הבנה תמצא שכאן חשבה

 לראות רוצה ״אני דעות־קדומות. של הטרדות בלי משפחתה,
 עוד אאמין לא ״אחרת השלושה. בפני הטיחה מלא,״ צדק

להתנצר!״ אלך בישראל. באדם
 כך. כל פשוט דבר אינו צדק כי גילתה ויקטוריה אולם

 אולם — למשפט יובא ופינייה למשטרה נמסר עניינה אמנם
 נכנסה, כאשר מכובדים. כה במהומות תיפול ההכרעה כל לא

 בילתי- הפתעה לה חיכתה למקום־עבודתה, הבקרים, באחד
החו בוטל מעבודתה, ימים שמונה שנעדרה מכיוון נעימה:

 לה הציע ימים,״ חודש משך האופק מן שתיעלמי ״מוטב זה.
 ויקטוריה קצת.״ יישכח שהעסק ״עד המקום, מבעלי אחד

פינייה. חברי של הארוכה ידם את בכך ראתה
 נאנחה. גמורה!״ אני ״די, בבכי. פרצה מרירה, בהתרגשות

 אחד אדם מצאתי לא ישראל בכל לי. מתנכלים מקום בכל
בו.״ להאמין שאפשר
 תתיאשי. אל דבר, ״אין אותה. לנחם לניםד הנוכחים אחד

 בהזדמנות להאמין. נטתה לא ויקטוריה אך כאלה.״ תפגשי עוד
 יכולה שרקדנית ארץ ותחפש חפציה את תארוז הראשונה

בצרה. ליפול בלי בה לרקוד

ה נ י ד מ ב
קבצו

)5 מעמוד (המשך
 כשאני להתנמנם׳ נטיתי מה׳ זמן ישבתי

המוש מטבע שקשוק לקול פעם מדי נעור
לפנכה. לך

 הטימטאות באחת באתי. בה בדרך חזרתי
 עשר לי בתתו חסד עמי לעשות אדם רצה

 :ואמרתי להתאפק יכלתי לא פרוטות.
הל כולו הענין לעצמך. זאת שמור ״חבר,

!״ צה
 שווה היה זה — פרצוף קיבל זה אדם

!אותו לראות כסף

במודה הביתה
 כיס־. את להוריק התחלתי למערכת בבואי
ה על התפזרו הצטלצלו, מטבעות עשרות
הת לשולחנות. מתחת אל התגלגלו רצפה,

 אספתי ז מתחיל כקבצן יפה שהצלחתי ברר
 — פרוטות ושבע ועשרים ומאה לירות שש

מק פועל של היומי לשכרו השווה סכום
ב׳. סוג צועי,

 לעצמי להרשות ויכולתי מאד עייף הייתי
 מעשה לעשות החלטתי כאן מונית. להזמין
 חופן המופתע לנהג הושטתי :אחרון קונדס

 מגן פתקי פרוטות, עשר בנות מטבעות של
 הוא אחת. פרוטה של ומטבעות אדום דוד

 הכסף. את לקבל סירב
 התעקשתי. חוקי,״ מטבע ״זה

 שאלני. הזה?״ המחורבן האוסף לך #מנין
״שלי הסוד ״זה  להנאתי ושקעתי עניתי !
ב האולדסמוביל, של המרופד המושב בתוך

 כספ־, את למנות מנסה הנזעם הנהג עוד
בחישוביו. וטועה וחוזר טועה

)8 מעמוד (המשך
 עין. לעצום יכלו לא הסמוכים הבתים דרי

 סוף שככו, כאשר מאוחרת, בשעת״לילה
 נתפזרה שהאסיפה התברר הצעקות, טוף,
החלטות. לקבל בלי

דת
והבן האב

ארו צרורות זרעו הערבי הלגיון מקלעי
המ ורמלה. לוד לעבר נעו משורייניו כים.

הע שתי את ולכבוש לשוב היתד, שימה
היהודים. מידי רים

מ חיילים ניצבו הקדמיות העמדות באחת
 רובים, להם היו גרב. כובעי חבושי אובקים,

 הם מקלעים. של זעום מספר רימוני״יד,
 המחיר אולם ההתקפה. את להדוף הצליחו

 מרדכי טוראי בתוכם — חללים מספר היה
הס.

 האב, הס, ישראל הגיע קצר זמן לאחר
 יחידו בנו נפילת על קונן מרומניה,

בישראל. יד לו להקים החליט
ו משרדי־ממשלה פני על התרוצץ הוא
 לבית־ מקום האפוטרופוס לו הקציב לבסוף
 רב חיפש ועד־ד,שכונה יפו. בעג׳מי, כנסת

ב בחר כראוי, הענינים את שינהל מוכשר,
 כל אשר למשפחה, בן • באב״ד משד, רבי

 כמקור אותה מציינת יהודית אנציקלופדיה
ידועים. לרבנים

ה השנים ארבע לסתת. הפך הרב

בן־אב־בית־דין. השס: פירוש *

 בבית-הב־ באב״ד הרב כהונת של ראשונות
 את הרגיש הוא קל. חיש חלפו בעג׳מי נסת

 את צרב אחד דבר רק כבעל״הבית. עצמו
 כותל על תלוי שהיה הקארטון שלט עיניו:

 מאירות״עיניים באותיות והכריז בית״הכנסת
הס. מרדכי לזכר הוקם המוסד כי

ה יצא חדשים, שמונה לפני אחד, בוקר
 — ממלכתו את סקר מחדרו, באב״ד רב

 ה" שלט אוכלת: כאש בו בערה וחמתו
 הכתובת ומלבד שיש, בלוח הוחלף קארטון

 על" ״הוקדש המלים: עליו נוספו הקודמת
הס״. ישראל ידי

 הבניין הרי הוקדש? מזועזע: היה הרב
לד,ס! שייך לא

 בספרים לדפדף רק ידעו הרב של ידיו
ה בפני העומד דבר אין אולם הקדושים,

 על הסתער ואיזמל, בפטיש אחז הוא רצון!
א מהלומה עליו הנחית ד,אפיקורסי, הלוח
נסדק. הלוח דירה.

כ הגיבו מרדכי של וחבריו השכול האב
 אולם מקומו. אל והוחזר תוקן הלוח דרכם:
 הוא הרב. של זעמו את הגדיל רק הדבר
 אחז חטופה׳ לשעת״לילה מקצועו את שינה

 ״הוקדש״ המלה את כיסה במכחול״צבעים,
 של עבה בשכבה אחריה הבאות ווזמלים

שחור. צבע
ה מספר: ימים כעבור אירע הבא הצעד

לגמרי. נעלם המרגיז לוח
 סבלנותה פקעה כאן לשכור. מה יש

 כל את הקיפה השערוריה הם. משפתת של
כל הובאה כאשר לשיאה, הגיעה השכונה,

משרד״הדתות. בפני הפרשה
 לכת, הרחיק שהוא רבין באב״ד הרב

 או הסתתות, את להפוך יאלץ שהוא חשש
בטעו הודה הוא הקבוע. למקצועו הצבעות,

 בכספו, חדש לוח״שיש להתקין הבטיח . תו,
ש : אחת בקשה רק ממשרד-״הדתות ביקש

 של אמו שם את — אשד, שם להזכיר לא
הלוח. גבי על — מרדכי

 לוח" מרוצים. הכל היו שעבר בשבוע
ב ביתיר,כנסת קיר על נקבע החדש השיש

אש רק וידידיו. מרדכי של משפחתו נוכחות
 מח" הציצה באב״ד הרב של ילידת״צפת תו

יהיה ״עכשיו בליגלוג: ופלטה לון־חדרה
לשבור!״ מד, שוב

סעד
תב מכתב ארך ו«כ

 עירית־תל* של מחלקת״הסעד עובדות
 שחורה. במרד, ושרויות נרגדות היו אביב

 היד, משרדן של והחום הגדול השולחן
 רשימר, נחה ובמרכזו נייר, גליונות עמוס

שמות•• אלף של רשימה — ארוכה
 האנשים הרי לשמוח. עליהן היה לכאורה

 כל את פתרו הארוכה ברשימה הנכללים
 של מזון חבילות אלף שלחו בעיותיהן,

 חג" לכבוד תל״אביב, לנצרכי * קאר חברת
 ב' מפואר, בטקס חולקו החבילות הפסח.

ראש בישראל׳ קאר חברת מנהל דשתתפות

 האנגלי־ השס של תיבות (ראשי קאר ״
 אמריקאיות מתנות למשלוח ״קואופרטיב

 אירגתינו 26 של איגוד היא מקום״) לרל
 מתנות המעביר וחקלאיים פועליים דתיים,

4 רווחים, לקבל מנת על־ שלא ארצות, 0

862 הזה העולם




