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כמדינה
)14 מעמוד (המשן
 הצילו לחדרה, מיהרו הצעקות, לשמע
אותה.
 אביו אל בחשד להתייחס התחילה ג׳ון

כ גברו חשדותיה לשעבר. בעלה של
ה את מחבק לדבריה, אותו, שראתה

 התחיל אף הוא שלה. והסזיות תחתונים
 לשדל ניסה מזומנות, לעיתים אצלה לבקר
 הרופא כי סיפרה ג׳ון לו. להינשא אותה

 לאיים ניסה אלא בשידולים, .הסתפק לא
לו. להינשא ולהכריחה עליה

 אבל בתוקף, שידוליו את דחתה דון
 נקט, הוא בנקל. ויתר לא הקשיש הרופא
 להשמיץ החל מחוכמת, בשיטה ג׳ון, לדברי
 יחסים מקיימת היא כי למכריה לספר אותה,

גברים. מספר עם
ש הלחישות ממסע להתעלם ניסתה היא

 אל נטפל הרופא אבל חותנה, נגדה ניהל
 בפניהם השמיץ אלוני־יצחק, במוסד ילדיה

 לאימם, כתבו הנדהמים הילדים האם. את
 הצעיר בנה ),10( פאול, כתב הסברים. ביקשו

 הייתי אילו לגמרי. משוגע ״סבא דון: של
ממנו.״ צוחק הייתי במקומך,

 ״הזקן היא: הסבירה צחקה. לא דון אבל
בפני אותי השמיץ שלי, הילדים את הרעיל

רב.״ נפשי סבל כך על־ידי להם גרם הם,
ה ליועץ פריד אלכסנדר פנה בינתיים

ה על לאפוטרופוס למנותו ביקש משפטי,
 התמיד הוא אבל נדחתה, בקשתו ילדים.

 הילדים עם נפגש באלוני־יצחק, בביקוריו
אימם. את להשמיץ המשיך מזומנות, לעיתים
לבי קץ לשים החליטה האומללה האם
 עדרך־ באמצעות פנתה, היא אלה. קורים

 המחוזי, לבית־המשפט סופרין, חיים הדין
ש חותנות נגד צו־מניעה להוציא ביקשה
 ולהתראות נכדיו אצל לבקר עליו יאסור
עימם.

 אלכסנדר סיפר השבוע בולט. סימן
 אישה היא דון כי בבית־המשפט פריד

 ערומה אותה ראה כי טען בלתי־מוסרית,
 פרקליטה לדברי זה, היה זר. גבר בחברת

 ,הנתבע את חקר הוא גס. שקר דון, של
 מיוחדת בשיטה החקירה לצרכי הסתייע
ש כפי ערומה, אותה ראית ״אם במינה.

 להצביע תוכל ״האם אמר, טוען,״ אתה
בגופהז״ בולם סימן איזה על

 מעין סימן על ידוע היה לא פריד לד״ר
שהפרק הדעת על העלה לא כלל הוא זה.
 עורך- מחוכם. פח לו טומן המנוסה ליט

 לשכת־ אל הדין את להעביר ביקש הדין
ל הופתעו ללשכה, נכנסו הצדדים השופט.

 מרשתו. אל סופרין שהפנה ההוראה משמע
עורך־הדין. ציווה ״התפשטי!״

ה את לנוכחים הראתה התפשטה, דון
 גופה. של התחתון בחלק הבולטת כוויה
 כפי ערומה, דון את ראה הנתבע ״אם

 בולט בסימן הבחין לא כיצד טוען, שהוא
ניצחון. בתרועת שאל זר,?״

בינ החודש. לסוף נדחה המשפט המשך
הפת כמה עוד להכין סופריין מבטיח תיים,
זה. מסוג עות

ת ר ל תו מו הג
 התל- דשלום שופט לפני שעמד העציר

 רוצים מה הבין לא שטיינברג, חיים אביבי
ש השוטר של לדבריו הקשיב הוא ■ממנו.
 לגמור לו נתן לא העדים, דוכן על ניצב

דבריו. באמצע אותו שיסע לדבר,
ב הסביר דבר,״ שום לה עשיתי לא ״אני

 אותה. לשאול יכולים ״אתם התרגשות,
 עוצרים שאתם לפני אותה תשאלו באמת,
 מרוב רעד העציר של קולו אותי.״

התרגשות.
 עצרה מדוע להבין התקשה ,27 סוסה, זקי
 נערה שהצלתי מספיק ״לא המשטרה. אותו

 בטע־ אלי באים ועוד מהתדרדרור״ צעירה
 את שמילא הסרסורים לקהל הסביר נית,״
חי אחרי בערנות עקב בית־המשפט, אולם
והשופט. סוסה בין הדברים לופי

 לדיברי .14 בת נערה בגלל נעצר סוסה
 ברחוב בחדרו, אותה כלא הוא המשטרה

 החדר את לעזוב לה נתן לא ביפו, 60
 בזה הסתפק לא הוא תמים. שבוע במשך
 את גם הזמין מין, יחסי עימה שקיים
באורגיה. חלק לקחת חבריו

 הוא אחרת. גירסד, כמובן היתד. לסוסה
 הנערה את כלא מדוע להסביר אמנם התקשה
 אסף עליה, ריחם כי להגנתו טען בחדרו,

 הוא כבודה. על להגן כדי לביתו אותר,
 נראה המשטרה, אליו נטפלה מדוע הבין לא

ש השופט, של החלטתו למשמע מדוכדך
יום. 15ל־ מעצר פקודת נגדו הוציא
 שליווה לשוטר הסביר פייר,״ לא ״זה
 לה עשיתי ״אני העצירים, מכונית אל אותו

הגמול.״ וזה אותה, להציל ורציתי טובה,
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