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במדינה
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ה ד כ ה ה ר כו מ ה
 לבלות הולכת זונה, חתיכת עליך, ״טפו

 מרים. לעבר עליזה צעקה שוטרים!״ עם
ו קומקומים, עליה העיפה למישנה־תוקף

ל כולם ואגרופים. כיסאות באו אחריהם
המיסכנה. שרעבי מרים כיוון
 כשהיתה כבר מזל. אין )37( למרי□ כי
 שאחרי מידידו, ביקש אביר, התחיל. זה ילדה
 ויחלק המישפחה רכוש את ימכור מותו
בניו. בין אותו

 היתד, שנימכר הראשון והרכוש מת, האב
 מאה עבורה קיבל הוא .12ה־ בת מרים

ש ליחיא, מתייפחת, נמסרה, והיא לירות,
 שיכור, היה הוא דברים: בשלושה הצטיין

 כך אחר מרביץ. היה והוא זקן היה הוא
והם ילדים, חמישה להם נולדו ארצה, עלו הם

שרעבי לבית פורץ שוטר
ואגרופים כיסאות ןומ?!ונזים,7

השתנה. לא דבר שום אך בנס־ציונה, גרו
 גילה לא אביה כי נוכחה שמרים אחרי

 רע בעלה ובי אותה, להבין רצון כל
ה שלפחות מאמינה, באשה חשבה, אליה,
 כבר לא. אבל אליה. טובים יהיו רבנים
 הביאה היא לגט. מתחננת היא שנים עשר

 אפילו היא ובגידות. מכות על עדויות
 אבל ברבנות, עצמה את להצית ניסתה
לעזור. או להבין מסרבים הרבנים לשווא.
 חברה שתמצא קיוותה היא כך אחר

 מדירתם. חלק יחיא השכיר לה בעליזה,
 אותה. ומעליבד. אותה מקללת עליזה אבל

 שכר־דירה ממנה ביקשה מרים בי מדוע?
לשלם. מסרבת ועליזה

 כששוב החודש, המשטרה. התנהגות
 סירבה שוב ועליזה שכר־דירה, מרים תבעה

 לשוטרים. לקרוא מרים רצה זונה, לה וקראה
 אשד. אני אותי? לקלל מעזה היא ״איך

 כבוד!״ לי יש ילדים! חמישה לי ויש עובדת
 דלת את לפרוץ ניסו הגיעו, כשהשוטרים

 מרים, של בעלה יחיא, את וגררו הבית
הניידת. לעבר

 להתלונן רציתי ״במשטרה מרים: סיפרה
 את היכו ואיך המשטרה, של ההתנהגות על

 עזרנו ,אנחנו לי: אמרו השוטרים אבל יחיא.
 עכשיו, אבל יחיא, נגד שלך במשפטים לך
 על תיק לך נפתח נגדנו, עדות תמסרי אם

שוטר.׳״ תקיפת
 אפילו האמת, את לומר החליטה מרים

 המשטרה, תמיכת את כך על־ידי ■תפסיד אט
בהבנה. אליה המתייחסת היחידה שהיא

החי
 בתל־אביב השאר. ופל כישון? 6
 הנחשד עמרני, שלום נגד אישום כתב הוגש

מגו מעשה ביצוע ביגמיה, מירמה, בכישוף,
בית־כנסת. קדושת וחילול נה

ני בחיפה גבולות. אין לאהבה •
 חציית באשמת למאסר, וצעירה צעיר דונו

 לשם הלכו כי להגנתם טענו ללבנון, הגבול
להתבודד. בדי
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