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 הגיעה היא נלהבת. וציונית — אוסטראלית
חודשים. כשלושה לפני ארצה
 סוחר־הבג־ של בתו חלמה בילדותה, עוד

 שפתחה שעה אחר־כך, ארץ־אבותיד,. על דים
 שיום עד לחלום. המשיכה בסידני, בוטיק
מכ היא החלומות, עליה נימאסו אחד בהיר

 כי ארצה. כרטיס וקנתה הבוטיק את רה
לעזרתה. זקוקים סברה, כך בישראל,
 ארצה כשהגיעה ואומנם, לקהל. עזרה
 ה־ חובבי־התיירות כל על־ידי יפה נתקבלה

והמיקצועיים־למחצה. מיקצועיים
 לחייל סעד הגישה בתחילה,

ה היתה היא בלוך. בני בשם
ב אמרה שלו, הקבועה מלווה
 עוזרת, אני ״כך בולטת: גאווה

 כתבה גם היא לצה״ל!* כדרכי,
 באוסט־ ולידידותיה למשפחתה

 או- יהודה כיצד תיארה ראליה,
ה את להרים מסוגלת סטראלית

הישראלי. מוראל
 חלפה, שתקופת־הכוננות אלא

הבלונ של עיניה נ הנראה, כפי
 נפרדה דיא יפת־הקימורים. דית
 שמתאים אזרח מצאה החייל, מן

 סימון זד. היה ל׳׳לומותיה: יותר
וממוש שחרחר ),23( מונסנגו

ה המוזגים אחד גם שהוא קף׳
בתל־אביב. הבארים של ידועים
 לנערת־ הציונית חככה עתה

 ידועה, תל־אביביית דיסקוטקים
 נוסזז־ד־ את לחקות המקפידה

 של בהשראתי האירופי, לבוש
או״נת־פאי־יס. את שאוהב סימון,
 על כהדרגה, ויתרה היא כך
ץ. באי להשתקע הרעיון עצם

 האמיצה: הציונית מסכמת
 עכשיו לארץ. עזרתי זה. ״זהו
ל נ-אה כ לנסוע. אמשיך אני

 שטודנטים המון שם יש פאריס.
לעזור.״ צריך להם מהפכניים,

משטרה
7 מי את סידי מי

 במלון המשטרתי סיור־הלילה
 התל־ ברחוב השוכן נס־ציונה,

שיגרתי. היה שם, אותו את הנושא אביבי
 בפח• שנמצא החפץ היה שיגרתי פחות
 הלילה שומר של הפרטי שבחדרו האשפה
 אמצעי־מניעה. — המלון של )68( הישיש

 את עצרו המציאה, על קפצו ראו, השוטרים
עסקי־זנות. ניהול בעוון הזקן, פרבר נתן

 הארכת־ לשם שופט־השלום, בפני כשהובא
 הראשון הסמל נציג־המשטרה, טען מעצרו,

 שבמשך בכך חשוד ״הוא מירוויל: דויד
עבוד במקום בחדרו, השתמש אפריל חודש

 את ומסר — עיסקי־זנות ניהול לשם תו,
 מיני, במגע שתבואנה כדי לפרוצות החדר
 לגבר.״ לירות עשרים תמורת וזאת

 רועד קם, הזקן לנקום:״ ״הבטיחו
 בני־המשם־ דברי־המשטרה. את לסתור כולו,

מבושה. מבטיהם השפילו באולם, שישבו חד״
 משמש אני נכון. לא ״זר, פרבר: הצהיר

 יש בסביבה נס־ציונה. במלון כפקיד־לילה
זונות. המון

 להשתמש להן שאתן ביקשו פעם ״לא
 שיסדרו החליטו אז סירבתי, תמיד בחדרי.

ש הם הסרסורים או הן ובוודאי — אותי
בחדרי.״ אמצעי־המניעה את שתלו

 של מעצרו את האריך לא שופט־השלום
 עד בערבות אותו שיחרר הזקן, פרבר

 פרבר מי: את סידר מי יתברר אז למשפט.
 או פרבר; את היצאניות היצאניות; את

המשטרה. את פרבר

אדם דרכי
ח■״■■■■■■■■■■״■■■■■״•מיקלט ללא
 — בבית שוב לישון לי תתני לא ״אם
ביאוש. הנערה צרחה הבית!״ את אשרוף
 נמוכת־ בצעירה החלון דרך הסכלה אמה
 המעוותים והגוף הפנים ובעלת הקומה
 לאה״, כי לה. האמינה ודווקא — כלשהו

בשיכלה. מפגרת ,23וד בת
עליה להטיל ממשפחתה מנע שלא מד,

לפירסום. נאסר האמיתי שמה *

שלה. בביתה מיקלט לה לתת לא חרם,
 אינם מוסדות־הסעד גם חולת״רוח. לא
 שנים שמונה המיסכנר״ עבור די עושים

ל מרשות למוסד, ממוסד אמה הסתובבה
 משרד או הסעד שלישכת מבלי — רשות

מוסד. או מעון לאה עבור ימצאו הבריאות
 היתד, — מקום מוצאת היתד, וכשכבר

 אי־אפשד אישפוז צו המוסד. מן נימלטת
 חולת־רוח, היא אין כי נגדה להוציא היה

 התאימו לא וממילא החוק, של היבש במובנו
וה רבי־האימה לחולי־רוח, בתי־ד,חולים לה

כפיות.
 יצאה ריק, בחלל נשארה לאה התוצאה:

עצמה. את לקיים כדי לזנות
 כך, על ששמעה האם, לרחום. חזרה

הבת הביתה. הכניסה את סופית עלייה אסרה

 הבת הדלת. את טרקה האם יד. עליה הרימה
בשריפה. איימה
 המשטרה את לאה של אמה הזעיקה אז

בתה. נגד
 לפני מוכת־הגורל הצעירה הובאה כאשר

ה חרגה בן־עתו, הדסה שופטת־השלום
 לנסות כדי הרגילים, מהליכי־המשפט שופטת
הזמי אף היא האנושית. הבעייה את ולהבין

 בלאה. שטיפלה הסוציאלית העובדת את נה
לבסוף: פסקה

 בזה היה — כזה משפט שהוגש ״חבל
 ולצדדים לבית־המשפט זמן, ואובדן ביזבוז

 לשווא, במעצר הוחזקה הנאשמת גם יחד. גם
 אנושיות בעיות הצגת יפה בעיין רואה ואיני

 פתוח.״ באולם כאובות
 שיחררה שלה, את עשתה בן־עתו השופטת

נוסף. דיון ללא לאה את
 להתהלך האומללה הילדה חופשית עתה

 ויצאנות, לחיי־הפקרות ולשוב — חופשית
 של אימה בפני שלה האחרון המיקלט שהם
רעב•

משפט
הקופים משפט

 לירות אלפיים גנב )44( גלעד שלמה
ש והזאולוגי הביולוגי המכון של מקופתו

 המיש־ על־ידי נתפס הוא חיפה. עיריית ליד
ש מה כל על מלא ובפה מייד הודה טרה,
עשה.

 ביוד של התורן הנשיא לפני כשהגיע אבל
 קסאן, שלום השופט בחיפה, המחוזי המשפט

 לא גנבתי, לא הודיתי, ״לא התחרט: הוא
גלעד. אמר כלום,״ עשיתי
 הכסף? את גנב מי ״אז השופט: רטן

הקופים?״
קפו בפנים גלעד פסק להיות!״ ״יכול

אות.
 שדברים סבר גם הוא אחרת. סבר השופט

של גבו את השובר האחרון הקש הם אלה
הקוף.
 של אחת לשנה — גלעד את דן כן על
מאסר־על־תנאי. שנתיים ולעוד בפועל מאסר

וסימון מרי
לחייל עזרה

!603 הזה העולם22




