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״11 האס
 קוניש, דורה טענה מפשע!״ חפה ״אני
 הפשע.״ בליל ביבנה הייתי לא ״כלל

 בית את לשכנע ניסה היפהפיה של פרקליטה
בזיהוי. טעו והעדים שהמשטרה המשפט

 הנאשמים. ספסל על השכוע ישבה יא *34
 למרות בתל־אביב, המחוזי בבית־המשפט / ן

 מתאימה היתה מלכת־היופי כס על שישיבה
יותר. הרבה לה

ה מבתי־הקפה חבריה כולם: שם היו
 מהטיילת, ידידיה בשכונת־התקווה, קטנים

 החמיץ לא איש דיזנגוף. מרחוב מעריציה
יו קוניש דורה את לראות ההזדמנות את

 המשפטים באחד הנאשמים, ספסל על שבת
השנה. של הסנסציוניים

 אנשי בקרב למוניטין שזכו היפים, פניה
עי רק מאוד. חיוורים היו העולם־התחתון,

הס גחלים, שתי כמו שבערו הירוקות, ניה
 ספורטיבית חולצה התרגשותה. את גירו

 וחצאית־ דקה, גיזרה היטב הבליטה מתוחה
ש הדקיקות, רגליה את חשפה עד־ר,ברכיים

 סיגריות עישנה בהפסקות בעצבנות. נעו
ידי עבר אל נוגים חיוכים שלחה בשרשרת,

לשלום. לה שנופפו דים
יש האולם את שמילא הסקרנים קהל בין

אר ההורים. העמידה: בגיל ואשר, גבר בו
 קהל פניהם. על נסוכה היתד, דאגה של שת

 להם גרם האולם את שמילא הרב הסקרנים
 שיכתבו רוצים לא ״אנחנו רבה. מורת־רוח

 שהעיתונים ״למה הסבירו. בעיתונים,״ עליה
 עשתה?״ היא מה עליה? יכתבו
 לא שנה, 15 לפני מתורכיה, שעלו מאז

כל־כך. שחור יום להם היה
סיפ קרה,״ שזה ביום בבית היתר. ״היא

 באה ״דורה לשכנע. נואש בנסיון האם, רה
 והעירה 11.20 בשעה הביתה לילה באותו
 טוב.״ הרגישה לא היא אותי.

 סיניורה גם סבורה האמהות, כל כמו
 ויותר טובה יותר נערה שאין ),45( קוניש
 בקצה העגולים המשקפיים מבתה. הגונה

 כל שלה. היפהפיה על כשסיפרה נרעדו אפה
 שקר כמובן הוא המשטרה, לה שמייחסת מה

 שקר.״ שזה יודע אותה, שמכיר ״מי וכזב.
 בחור הוא צייג, יוסף שלה, החבר גס
 קצת ביקר הוא האחרונים בחודשים טוב.
 אבל באבו־כביר, בבית־המעצר מוי יותר
 — שאלה? איזה בסדר. כלל בדרך הוא

המשטרה. נטפלת אליו שגם מובן
משנה. יותר כבר יוצאים ויוסף דורה

מז פרידה אחותו, אצל אותו הכירה היא
 לגזירה מתלמדת בתור עבדה שאצלה רחי,

 ברבות הפכה המיקרית ההיכרות ותפירה.
להיר התחילה דורה יוקדת. לאהבה הימים

 בחודשים שהיה הצעיד, של בחברתו אות
 ול־ לעיקוב המחלקה עם מסוכסך האחרונים

תל־אביב. מחוז מטה של בילוש
ש הראשונה הפעם היתה לא זאת אבל

 קיים אשר צעיר של ליבו את שברה דורה
 היד, הראשון המשטרה. עם הדוקים יחסים
תקו־ עתה המרצה מועד עבריין ששון, מומו

הגאשמים לספסל התגלגלה ואיו ־ גדלה כיצד ־ היא מי
פריצה. בגלל מאסר פת

 הזמן אך למומו, אמונים שמרה תחילה
 קודש דורה שלהם. את עשו צייג ייוסף
 לכתת הוסיפה היא אבל מומו. עם גמרה

 כדי הפעם בתי־המשפט, בין רגליה את
ליוסף. סיגריות להגניב
שו השבוע הסביר עבריינית,״ לא ״היא

מר רק ״היא עצירים, ליווי על הממונה טר
 היא עבריינים. של בחברה להופיע בה

 סיגריות, להם מספקת אותם, מעודדת היתד,
 בחוץ.״ חבריהם אל דרישות־שלום ומעבירה

★ * ★
התחיל זה גד

 דורה על זכות־ר,יוצרים שמורה מומו ן■
ה היד, הוא כיום. שהינה כפי קודש /

ה־ העולם של בסודו אותה שהכניס ראשון

 של קנה מהם אחד נעץ ביטחון ליתר
 בקירבו. פירפר נחמני של ליבו בגבו. אקדח

 יושבת נוספת, דמות לדבריו, ראה, פתאום
 ליד המכונית, של הקידמי במושב בנחת
 בקול הדמות צייצה הכסף!״ את ״תן הנהג.
 בעלת בלונדית, שהיא לב שם הוא נשי.

פירתונית. וחצאית ארוך שיער
נח מכן לאחר התפרץ הבחורה!״ ״זאת

 ה־ של תמונתה על אצבעו את ושם מני׳
ל המחלקה של המכובד באלבום יפר,פיר,

ו חזר הבחורה!״ זאת ״כן, פלילי. זיהוי
הזיהוי. במיסדר אישר

בהיסטריה!״ צעקה ״היא
מש בחצר שנערך מסדר־זיהוי, ותו

קודש דורה את שלח רחובות, טרת **

 הבטיחו המעריצים, התרעמו שלו,״ הסוף
נערתם. של כבודד, את לנקום

 ״מל־ ירדה מעריצים של ערימה מוקפת
 במדרגות התחתון״ העולם של כת־היופי

ואצי איטיות היו תנועותיה בית־המשפט.
 אצבעותיה בין הרם. למעמדה כיאה לות,

 הסיגריה את אחזה מניקוטין המצהיבות
הניצחית.

 ממרומי מלמעלה, כולם על הביטה היא
 ״היא ידידיה. בין זכתה לו החברתי, המעמד

 בן־ארבעים־פלום, פושט התפעל גדולה!״
למשפטו. בתור שחיכה
 ,55ה־ בן אביה נאנח הסוף?״ יהיה ״מה

 משפחתו את לפרנס כדי קשה העובד פועל
הנפשות. חמש בת

 להפליא הדומות הירוקות, עידו בזווית
היה לא דמעות. ביצבצו בתו, של לעניה

שד היוני׳ מלכת
התחתון השלם

התל־אביבי. תחתון
להרצ חברים כמה עם נסער, היא פעם

 שעוקבים לה היה נידמה הזמן כל ליה.
 חשובה. עצמה את הרגישה והיא אחריהם,
 שיחררו אבל הבלשים, אותם עצרו אחר־כך

הוכ שום נגדנו להם ״אין מייד. אותם
 הוא בחשיבות. החברה אחד הסביר חות,״

נערץ. לגיבור בעיניה הפך
 איך אחר־כך התפלא דורה של פרקליטה

 של פלילי לזיהוי למחלקה תמונתה הגיעה
הר שום לה שאין למרות הארצי, המטה
 שוטר, התלוצץ גדול!״ פלא ״באמת שעה•
ב הפושעים כל של החברה היתר, ״היא
שהממו רוצה הוא איך אז תל־אביב, אמור

 מזה חוץ שלנו? לאלבום תגיע לא שלה נה
באלבום.״ ביותר היפה הבחורה היא

★ ★ ★

א ״זר את ;!שיתי ״י !
 היה לא קודש דורה של יה9יו בל ^

 למשל, הטרוצות, מעלה. בבחינת תמיד
 שנאו הפורצים, של המפוקפקות ידידותיהם

 את לנו גונבת ״היא שינאת־מוות. אותה
 למראה הפרוצות התמרמרו השמנת,״ כל

ה אצל דורה שנתלה המסחררת, ההצלחה
ביותר. הנועזים פורצים
 המיכלאות מן בתאה. מתבודדת היתד, היא

 נערות. של שיחה קולות נשמעו הסמוכות
 היא׳ היטב. לה מוכרים היו מהקולות כמה

ה אך בצעקות, שיחה עימן לקשור ניסתה
לה. לעגו רק השכנים בתאים אסירות

 ניזרי, פרלה היתד, איתר, שדיברה היחידה
 בבית־ שבילתה בולקין, אלי של נערתו

ש עדים, להדיח בנסיון כחשודך. המעצר
 ש- למרות בחיפה. הרצח במשפט הופיעו
 דורה, אחרי לחזר בזמנו ניסה עצמו בולקין

 לסייע ניסתה צרות־עין, פרלה גילתה לא
לצרה. חברתה בידי

 שאלתי אז הארוחה, בזמן אותה ״ראיתי
הפרו כל עם פה, עושה היא מה אותה
 מלא הכלא היה שבוע באותו כי צות.

 שמאשימים לי סיפרה היא אז פרוצות.
פרלה. השבוע סיפרה בשוד,״ אותה

משק מתי יודעת היא נסיון: יש לפרלה
 ״שמתי האמת. את אומרים ומתי לה רים
 פרלה, סיפרה ממשהו,״ סובלת שהיא לב

 ושכל הראש, לה שכואב לי אמרה ״היא
 היתר. שהיא חושבת אד דם. לה יורד הזמן

מלאכו הפלה מזמן לא שעשתה או בהריון,
 קוניש שדורה פרלה החליטה לכן תית.״

 נזה במצב אשד, יכולה ״איך מפשע. חפה
מזויין?׳^הסבירה. בשוד להשתתף

באמת? איך
★ ★ ★

הסחורה!״ ״זאת

עה שובת ף*  עד השבוע נתן לכף התבי
 שומר נחמד, אהרון הראשי, התביעה 4 1

 ״שני הפיקרה. בליל שהותקף הדלק, תחנת
נח סיפר מהמכונית,״ פתאום קפצו גברים

 שלהם הפנים נורא. מפחידים היו ״הם מני.
המפת את ,תן ניילון. בגרבי עטופים היו

הכסף!׳״ את ,תן צעקו, חות!׳

 באבו־כביר בית־המעצר של הנשים אגף אל
 עצביה התרופפו הפעם נוסף. שבוע למשך

 עלי ״אומרים התל־אביבית. היפהפיה של
 למעצר, חברותיה בפני נאנחה יפר״״ שאני

 אחד אף עכשיו. נראית שאני איך ״תראו
אותי.״ מכיר היה לא

 במעצר לשבת לה איכפת היה שלא יתכן
 לכלא חברותיה אבל נוסף, שבוע למשך
פרו לסבול יכולה לא ״אני לחייה. ירדו

התוודתה. צות,״
 בחברת קודש דורה על שעבר ממה טפח

 ״יום ניזרי: פרלה השבוע גילתה הפרוצות
 קיבלה היא בהתחלה, עוד היה זה אחד,

הת התקפה? זה מה היסטריה. של התקפה
 מרוב רעדו הקירות מילה. לא זה קפה

 פרלה! ,פרלה, צעקה: הזמן כל צעקות.
 לבד!׳ פה אותי תשאירי אל איתי, תדברי
 הבחורות כל כי לצעוק, שתפסיק לה צעקתי
 לה: אמרתי אותה. וקיללו עליה צחקו

 יבואו מעט עוד שם. לצעוק תפסיקי ,יאללה,
 לצינוק!״׳ אותך ויכניסו השוטרות

לצעוק. והמשיכה בקולי שמעה לא ״היא
 ואמרנו קרה מה שאלו השוטרות. באו אז

 לצעוק המשיכה היא צועקת. שהיא להן
 תנר לא שאם לה אמרו השוטרות ולבכות.

 היא אבל לצינוק, אותה יכניסו לצעוק טיק
 הבחורות אליה. מדברים לא כאילו המשיכה,
מצחוק. התגלגלו

 חוכמות. יודעות לא האלה ״השוטרות
 כמו אז יד. מרימות וישר פעם, מזהירות

 להרביץ והתחילו אותה תפסו צועקת שהיא
עזר. לא כלום אבל לה.

 שמעתי ואחר־כך שקט, נהיה ״פתאום
 מרוב תמות אולי חשבתי נאנחת. שהיא

 היא אז לשוטרת, זה את ואמרתי עצבים
 הבאתי למלפאה. למטה, לרדת כדי לי פתחה

 בשביל טוב שזה לה. אמרתי ואלראין. לה
העצבים.״ את להרגיע

להתעסק ניסה השומר
*זיו וווו■ רו—>—ש

 הבעיר החשודה של שיופיה שוחרות, *1ך
 יחס כלפיה גילו קינאתן, את כנראה ) ?

 לובשי־המדים היו אדיבים יותר נוקשה.
בית של העבים חומותיו מבין זכר. ממין

 לה שעשתה שמועה השבוע פרחה ד,מעצר
 בתל־אביב. התחתון העולם בקרב כנפיים

הש את לאוזן מפה העבירו דבר יודעי
 ביותר היפה והנאשמת הסנסאציודת, מועות

לא במהרה הפכה משטרת־ישראל בתולדות
 שהופקד השוטר כי סיפרה, זו שמועה גדה,

 ניסה המעצר משלבי באחד קוניש דורה על
 עדינים, ברמזים הסתפק לא אחריה, לחזר
ידיים. לעברה שלח

 ידוע: תל־אביבי פורץ השבוע כך על סיפר
 הוא אבל בה, לגעת ניסה ההוא ״הערס

 עליו נתנה היא דורה. זאת מי ידע לא בטח
״כזאת צעקה . . .

 השבוע רווח בתל־אביב הטיילת בחוגי
 נודע, שמעשהו שוטר, אותו על הסיפור

 מצפים עכשיו עליו. לממונים השמועה, לסי
 שנערך הבירור, לתוצאות דורה של ידידיה
יהיר, זה אותו, נתפוס ״אם שוטר. לאותו

שוט בידי מובלת בתו את לראות לו נעים
 מכל יותר אבל לבית־המעצר. חזרה רים

 משגת אינה ידו כי העובדה, אותו ציערה
בערבות. אותה לשחרר

*1ל! דומה
 כי בבית־הנושפט חשבוע טענה הסניגוריה

 ?זורה לחגליא חדו,מה נערה יושבת באולם
 נחמני, אהרון הראשי, התביעה עד קוניש.

 מוצא אינו כי הסביר מבט, בה העיף
הנערה. לבין קוניש, דורה בין דימיון כל

0־2■*והיי




