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במדינה
דרכי־ח״ם

בלתי־רצוי אורח
 או להשתקע ארצה, לבוא יכול יהודי כל

 ישיש מצורע, חולה, הוא אם גם לביקור.
עיוור. או —

 דת־ בני עם נימנה שאינו אדם כן לא
 בצורה הדבר הומחש מכבר לא משה.

ניס נמל־חיסה מישטרת כאשר בלתי־נעימה,
 ,24 בן בחור של כניסתו את למנוע תה

עיניו. בשתי עיוור הוא — היחיד שחטאו
 איש אלפי למדעי־המדינה. מוסמר

 קול־ את ושמעו ווטטפילד, ג׳ון את ראו
 וזמר־רחוב, נווד הוא גרן כי שלו. הבאנג׳ו

 רחוב בסביבות לאחרונה, לראות, ניתן אותו
בתל־אביב. מוגרבי וכיכר אלנבי
ב שנים ארבע משך אומנם, למד, ג׳ון

 אינדיאנה, שבמדינת נוטר־דאם אוניברסיטת
 ב.א., בתואר הוסמך גם הוא האמריקאית.

ביש כמו באמריקה, אך במדעי־המדינה.
עיוזר. כשאתה ג׳וב לקבל קשה ראל,
 ליהפך גבה־הקומה הצעיר החליט כן על
ה ברובע־הבוהימה הסתובב תחילה, לנווד.

וסטפילד נווד
ם בנג׳ו מקו ת־כתיבה ב מכונ

 שהחל לאחר ושם, וילג׳, גריניץ׳ ניו־יורקי,
ל פרוטה אסף לאנגלית, כמורה מתפרנס

בעולם. לסיבוב ויצא — פרוטה
 בה ארץ בכל סנטימנטים!״ ״בלי

 שאני הרגשתי לא ״אבל אנגלית. לימד היה,
 בספרד ״אז מספר, הוא יוצר,״ משהו עושה

 בג־ וקניתי שלי מכונת־הכתיבה את מכרתי
ברחובות. לנגן להתחיל כדי ג׳ו,

 מכונת־ בלי שכן — נואש צעד זה היה
 להתבטא העיוור הצעיר מתקשה הכתיבה

 מספר. הוא לארץ,״ מארץ ״נדדתי בכתב.
 לתורכיה. עד — ומשם לצרפת. ״מספרד

קרו וישראל מאוד קוד, היתד, תורכיה אבל
לחיפה.״ קפצתי אז במיוחד. בה

 במישטרת־הנמל, שוטר הדבר. אירע וכאן
ל לרדת מג׳ון למנוע ניסה בני, בשם אדם
 ״אני בחביבות, לו אמר ״תבין,״ חוף.

 רוצה איני המדינה. בשירות כלב־שמירה
 כפנסיונר לא אף למדינה. פרוטה שתעלה

שלנו.״ מבתי־הסוהר באחו
הק השוטר את לשכנע ניסה הנודד הזמר

 סנטימנטים,״ ״בלי התעקש: בני אבל שוח,
 ואחריות דולאר, 500 לך היו ״לו לו. אמר

 — מהבית לחודש, דולאר 300 עוד שתקבל
בעיות.״ היו לא

 60 מקבל שאני לו שהסברתי אחרי ״רק
 משום — אמריקאי לאומי ביטוח וולאר
 ב־ לדון הסכים — עיוור ואני מת שאבי

מיקרה.״
לר לו לתת במקום קצר: דיון זה היה

 כלאו שלו, לאונייה בחזרה אותו גררו דת,
 מודה, הוא היסטרי,״ ״הייתי בתא. אותו

ובכיתי.״ ״צעקתי
 שלושה לפני היה זה שלטים. ללא
 במעון- תספילד ג׳ון לו גר עכשיו חודשים.

לי שלוש משלם הירקון, שברחוב נוודים
ב מנגן מעופשת, מיטה עבור ללילה רות

 או שלם על־ידי להבליט מבלי רחובות
סומא. היותו עובדת את מילה

 כשבא ״בייחוד אומר, הוא מאושר,״ ״אני
 בת ישישה אותה כמו ברחוב, מישהו, אלי
 כסף. לי נתנה לא היא אמש. שפגשתי ,80

תודה. לי אמרה היא אבל
אמ שלי,׳ לנשמה מוסיקה נתת ,״אתה

מזהי״ יותר צריך אני מה אז לי. רה
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