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 בחורה דווקא היא )29( אברגיל לילה
צרות. תמיד לה שיש רק עליזה, ^

 שברו כשהדתיים לחדשות עלתה היא פעם
 להתנהג שתלמד כדי הדירה כל את לה

 שהיא למרות ),1409 הזה (העולם כיאות
זונה.״ לא בכלל זמן הרבה כבר ״אני טענה:

★ ★ ★
 שלה, הבית את להרוס שגמרו חרי ^

ה טובול, שלמה חבר. לה מצאה היא
 כך כל ידיד היה בשנתיים, ממנה צעיר
 למשטרה, תלונה נגדו מסרה שהיא — מסור
 וגם צמידי־זהב חמישה לה שגנב על־כך

לבקש. מבלי לירות, מאה מארנקה לקח
ו איתה, התחתן שלמה פתאום אז אבל
 כבר זד, כסף מאשתו לוקח שכשבעל כמובן

 ביום בוטלה, והעדות פשע, כך כל לא
 באושר לחיות התחיל החדש. הזוג המשפט.

חודש. לפני עד —
הנאה זוג אצל המשטרה ביקרה אז כי
 אצבע חצי לא אם אצלם, מצאה ומה בים׳

שוח עליזה למשטרה. הלכו שניהם חשיש.
 שם, נשאר בעלה ואילו יום, 15 אחרי ררה

מאםר-על־תנאי. חדשי 18 חייב הוא כי
 סיים שנה לפני שבדיוק שלמה, אבל
על רמלה, בכלא שנים שבע של ישיבה

 לכלא. לחזור השתוקק לא התפרצויות, 40
 שלו הקט הנווה את העדיף בפירוש הוא
הח הוא אויביו, מספרים לכן, עליזה. עם

 וסוחרי־ פורצים להסגיר למשטרה לעזור ליט
 לכלא להישלח במקום — ואמנם חשיש.
בערבות. טובול שלמה שוחרר
 בעזרת — למשטרה פושעים הסגיר ואיך
כמובן. עליזה,

 בה השיטה על סונגו מורים סיפר כך כי
 פתיון־חי: העליזה עליזה שימשה

★ ★ ★
 אור־ אלי הגיעו בערב שישי יום ך*

/ אש עם יושב והייתי מתל־אביב חים ■1/
 לאורחים עשינו הקטן. והילד מלכה תי

שמח. והיה גדול. שולחן
 אלי באה בערב, 8.30 בשעה ״פתאום

 והתחילה טובול של אשתו עליזה, הביתה
 ברוגז שטובול לי סיפרה היא לי. לבכות
מ יצאה שהיא לפני רבו הם למה איתה
 למה הביתה, לחזור פחד לה ויש הבית,
במכות. אותה יהרוג טובול

 עתון, בנייר ארוזה חבילה לי נתנה ״היא
 טובול בשביל הזו שהחבילה לי ואמרה
 שאקח ממני ביקשה היא לזה. מחכה ושהוא
לטובול. זה עם ואלך אותה,
לבד. שלי האורחים את לעזוב רציתי ״לא

 ל־ עכשיו אלך שאם לי אמרה ״עליזה
 הזאת הטובה את לי תשכח לא היא טובול,

 ואם אותו, אוהבת היא כי שלה, החיים כל
 לבוא תוכל היא אליו, החבילה את אקח

לה. ירביץ לא וטובול מאוחר, יותר הביתה
 הלב על לי בוכה ככה שהיא ״ראיתי

הסכמתי. אז שלי,
 מתר בשכונת הביתה,, אליו שהגעתי ״מתי

שטובול שמעתי הדלת, על ודפקתי ררה,

 מורים.׳ אני, ,זה אמרתי זהי׳ ,מי שואל
 קצת ככה ועמד הדלת, את לי פתח טובול

 לא הוא להיכנס. יכול שאני ואמר בצד,
 דחיפה והרגשתי איתי, לדבר לגמור הספיק
 אותי דחף מבחוץ מישהו מאחורנית. חזקה
 נפלתי שככה איך הדירה. לתוך הכח בכל

קופ אנשים כמה איך ראיתי החדר, בתוך
 על אזיקים לי שמו תיכף הם עלי. צים

מהמשטרה. שהם לי ואמרו הידיים
אותי, עוצרים השוטרים איך שראה ״טובול

 ובאת אלי, אותם ,שלחת לי: אמר תייכף
 התרגזתי חשיש?׳ אצלי שימצאו אחריהם

 זה אני, לא ,זה בחזרה. לו ואמרתי נורא
אתה!׳

ו־ במקום חיפוש לי ערכו ״השוטרים

הנתיון:
רו י רדת ה ווז ר ד

ל שבאת אברניל, עליזה
טובה סמנו לבקש שכן

לרוח־החוהר רוחריז־ד

 50 שזה חשיש, שק רבע בכים אצלי מצאו
במקום. אותי עצרו הם גרם. שלפי סונגו, מורים

1 /1 1 לי שנתנה החבילה היד, מצאו, שהם ״מה באמצע נקרא דבריו ■11111 ■1
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