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הס כך מזה. ואכלתי סוב ועשב פרות של
בטבע. לחיות רגיל הייתי כי תדרתי,
 הירקון, גשר את ועברתי התקדמתי משם

 בכל ברגל. רק ותמיד יד־המעביר, לכיוון
 להתקדם והמשכתי נחתי יום, הייתי מקום

לחיפה. לבסוף הגעתי כך הלאה.
 ומשם הרצליה, או לרעננה עד רגלי הגעתי

מוח לירות כמה לי היו לחיפה. באוטובוס
 אותם. לקחתי לאיצטדיון בדרך באדמה. באות

 הבריחה, אחר ימים שבוע הגעתי יפר, ח ל
 הארץ. את לעזוב דרך לחפש רציתי כי

 בלילה. רק ויצאתי להסתובב, פחדתי ביום
 קשר מצאתי לא הזה הזמן כל במשך אבל
אחד. אף עם

★ ★ ★

 גילוח מכונת עם הזקן את גילחתי בינתיים
 אחרי יומיים שלי, מהצריף שלקחתי פשוטה

 או קשר מצאתי כשלא בהתחלה. הבריחה
 תל־אביב לאזור חזרתי לברוח, אפשרות

 בגדי לבוש הייתי לא מחיפה. באוטובוס
 ומהצריף קל, בלבוש ברחתי מיפו אסיר.

 עוד שלי שהיו ישנים בגדים לקחתי שלי
מזמן.

 באזורים התגוררתי לתל־אביב כשחזרת
 בסביבת הייתי העיר. בקצר. מיושבים, לא

 לעלות אפשרות ראיתי ולא הסתכלתי הנמל,
אוניה. על

 שמירות שהגבירו ברור לגמרי לי היה
 הראשונה. מבריחתי למדתי זה האוניות. על

 ופתח־תקוה, בני־ברק בסביבות הסתובבתי
 דומה הייתי ולילד״ יום בפחדים חי והייתי
מציידים. שבורחת לחייה

 אבל רוזנר, לד״ר עצם את להסגיר רציתי
 הסתובבתי וכך בדרך, אותי שיחפשו פחדתי

בחק מגידולים והתקיימתי הירקון בסביבות
 וסיגריות מזון לפעם מפעם קניתי לאות.

 שלושה בערך לקח וזה מכולת, בחנויות
 שאני תקופה באותה לעצמי אמרתי שבועות.

 ואעבור סוריה את אחצה לסוריה, אברח
לרוסיה. ומתורכיה לתורכיה

★ ★ ★

 למסע הדרוש הציוד לי היה ולא היות
 לא החלטתי התקרב, החורף וגם ארוך,
 התחלתי ואז אלו. סיבות משתי לשם ללכת
 בבית־הסוהר בהיותי אחרת. דרך לחפש

 לי יתנו הם למצרים אעבור שאם שמעתי
 זמן באותו אני לחופש. בדרכי להמשיך

 אם יקרה מה חשבתי בספקות. הייתי גם
בארץ להתחבא שכדאי וחשבתי אותי, יחזירו

שאפשר. כמה
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 המשטרה כי קונה, הייתי לא עתונים
 וכנראה עתונים, לקרוא אוהב שאני יודעת

 אוסף הייתי לכן החנויות. לבעלי הודיעו גם
 קראתי העתונים באחד מפחי־אשפה. עתונים

 שכאילו לשוד, ובנסיון בשוד אותי שהאשימו
 כל בריחתי. בזמן בחוץ, בהיותי בוצעו

 הציבור את לעורר כדי רק לדעתי היה זה
 שהמצרים בחשבון לקחתי בתפיסתי. לסייע
 הם שבטח לעצמי אמרתי אבל אותי, יחקרו

 זה ועל מבית־הסוהר בריחתי על יודעים
 עלי ילחצו לא ולכן נרדף, עבריין שאני

בחקירות.
★ ★ ★

לאשק אוטובוס ולקחתי לתל־אביב הגעתי
אשק לסיבוב עד נסעתי הערב. בשעות לון
 הכביש על־יד וחיכיתי ירדתי ובסוף לון
 פחות. תעשה והתנועה ירד שהלילה עד
 לכיוון ולהתקדם בשדות ללכת התחלתי אז

הגבול.
 כמה לי ארך זה אבל שעון, לי היה לא

 האחרון הישוב את שעברתי עד שעות,
 לא באופק. גבעות וראיתי אשקלון אחרי

ישובים. כבר היו
 ירדתי המצרי. לשטח מתקרב שאני ידעתי
 עוצר והייתי כפוף הלכתי שדות. וחציתי
 עמדה וראיתי לחולות הגעתי שטח, ובודק
שקים. עם עזובה

במדינה
)25 מעמוד (המשך
 ידו את המדור קצין הניח אחד ערב
ש הלפרין, אריה של כתפו על הכבדה

 תל־ בבית־קפה חתיכות כמה בחברת ישב
 עכשיו,״ אותך לעצור רוצה לא ״אני אביבי.
 למשרד, מחר אלי ״בוא הקצין, הסביר

איתך.״ לדבר רוצה אני  פעם, התרגש. לא הלפרין מי? מיהו
 פעוט עניין איזה לו היה זמן, הרבה לפני

קט בתרמית אותו האשימו המשטרה. עם
 התיק, את סגרו ובסוף וחסרת-ערך, נה

 וחסר־ פעוט באמת שהענין שהסתבר לאחר
ה הפרשה את לחדש רוצים הם ״אולי ערך.

 במדרגות כשעלה הלפרין, חשב היא?״
המטה־הארצי.

 שלומך ״מה לו כשאמרו נדהם הוא
 שלושה הכל. והכחיש — לוי״ אפריים

ו חרס העלו לו, שנערכו מיסדרי־זיהוי
 בית־המשפט פתוחה. השאלה את השאירו

 מאד: קשה החלטה להחלים בקרוב יצטרך
 ד,לפ־ אריה הוא )21( הלפרין אריה אם

לוי. אפריים או רין,

תולדות
ד עונש אונם ע

ד,סנ משפט־האונס על המסו ירד השבוע
 חסן־ נאשם שבו השנה, של ביותר סאציוני

 אל־אסאד, מדיר מועד עבריין עומר, עלי
 חיילת של בגופה מגונה מעשה בביצוע

).1449 ,1438 הזה (העולם חברתה לעיני
 תיאורו את למשטרה מסרו החיילות שתי

 עיברי, בשם עצמו את שהציג הצעיר, של
 הסיע שבה הגנובה, המכונית תיאור ואת

חשו אחר להתחקות ניסתה המשטרה אותן.
צעי עשרות כמה עצרה פוטנציאליים, דים
מיסדרי־זיהוי. וערכה רים

 הצעירות כי דעתו על העלה שלא היחידי
 עצמו. עומר היה במשטרה עליו התלוננו

 לאחר ממנו שנגבתה בהודאה, הוא סיפר
 ילכו לא שהבחורות בטוח ״הייתי שנעצר:

 זאת הבלונדית, הבחורה למשטרה. לספר
 להיפגש הבטיחה אפילו זה, את לה שעשיתי

למחרת. איתי
המר בתחנה פגשתי ימים כמה ״אחרי

 איתי יחד שעובד חבר בתל־אביב כזית
 של גיליון לי הראה הוא מוניות. בתחנת
 הראשונה בפעם קראתי ושם הזה, העולם

 באונם אותי מאשימה הבלונדית שהבחורה
 אחרי ימים כמה אותי. מחפשת ושהמשטרה

נעצרתי.״ זה
 שהודה הנאשם, מאונם? או מרצון
 הבלונדית, החיילת כי להגנתו טען במעשה,
 התמסרה ״היא התנגדה. לא לידו, שישבה

 של מבטיה כי הסביר סיפר, נירצון,״ לי
 הפריעו במכונית, שהיתר. השניה, החיילת

לו.
 שונה היתר. החיילות שתי של גירסתן

 סיפרו המיקרה לאחר אחדות שעות במקצת.
 עלי חסן כי הזה העולם לכתב השתיים

ובאיו בכוח זממו את לבצע הצליח עומר
 לא אם אותי שיהרוג עלי צעק ״הוא מים.

מהן. אחת סיפרה לו,״ אתמסר
ף. הסעיף חל  הנאשם, של פרקליטו הו
 את לשכנע ניסה רבינוביץ, נוח עורך־הדין

 יותר קרובה מרשו גירסת כי בית־המשפט
 של השניה בישיבה כבר אולם למציאות,

 מקו־הגנה לסגת החליט הוא בית־המשפט
שהת בתנאי באשמה, להודות הסכים זה,

למ מאונם האשמה סעיף את תחליף ביעה
 הציל זה שסרט יתכן בכוח. מגונה עשה

 הורשע אילו כי חמור, מעונש הנאשם את
 של לעונש צפוי היה אונס, באשמת עומר

מאסר. שנות 10
 בהמרת הסתפק לא הנאשם של פרקליטו

 להעמיד התביעה מנציג ביקש האישום, סעיף
 נוספת אשמה על גם לדין שולחו את

 חסן חשוד הנוסף בתיק נגדו. התלויה
בקטי מגונה מעשה בביצוע עומר עלי
 מהול במשקה אותה שהשקה לאחר נה,

 עורך־הדין המרכז, פרקליט־מחוז סגן בסם.
 סירב זו, לבקשה נענה לא שיבולת, מרדכי
התיקים. שני את לצרף

המק לאחר אחדים ימים מתערב. צה״ל
שהשתח התל־אביבית, היפר,פיר, נקראה רה

 ראשית, קצינת־ח״ן אל מצה״ל, בינתיים ררה
 פרטי על לה סיפרה לוי, סטלר, אלוף־מישנה

 התחבורה סידרי על בפניה התלוננה המיקרה,
 להמתין חיילות המאלצים בצד,״ל הלקויים

 קורבן ולשמש הכביש בצידי ארוכות שעות
ופושעי־מין. לציידי־טרמפיסטיות

 מאד,״ אותי עודדה ראשית ״קצינת־ח״ן
 לי יעצה ״היא החיילת, לאחר־מכן סיפרה
 לסדר- עליו ולעבור העניין כל את לשכוח
היום.״
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