
החוק. לעזרת ולקרוא
 המשטרה בא־כוח ביקש המשפט בתום

 לבקר שלא אלי את תחייב שהשופטת
 הישנות למנוע כדי אהובתו, בבית יותר

״איך התנגדה: השופטת אולם המקרה.
אי לו כשיש בביתה, לבקר עליו אאסור

 לא עצמו ביטון שאלה. ילדים?״ שני תר,
השו כבוד ״אם המשטרה. לבקשת התנגד

 לא תר, י! אצלה אבקר שלא רוצה פטת
 בלי לילדים לדאוג ״אשתדל הכריז. אבקר,״
 היא בהריון, עכשיו אשתי אבל לבקר.
 עצבני נורא ואני יום, כל ללדת צריכה
ידה.״ על להיות ורוצה

 לא החמישייה אב את חייבה השופטת
ליישב כדי הזרוע בכוח יותר להשתמש

חיים! דרכי
 לי ״מגי

שאגס!״
ש האמיתי השם — בדוי (שם ר. ארנון

 סיפור וחצי. 16 בן נער הוא במערכת) מור
קולנו איטלקית מדראמה כלקוח נראה חייו
הורים. ללא בן מסוג עית

 אותי זרקו כשהורי חודשיים בן ״הייתי
 גיל ״עד ארנון. מספר חדרה,״ ליד בפרדם

 הוא שלי סבא אמי. זאת מי ידעתי לא 16
 קרה. זה איך לי שסיפר
היתד, אמי כשנולדתי. 18 בן היה ״אבי

ר. ארנון נרדף
לפרדס!״ אותי השליכה ״אמא

או שיחררה אהובתו, לבין בינו סיכסוכים
 ושלחה ל״י, 500 של עצמית בערבות תו

לביתו. אותו
ה ציינה לא רק היא ז י א בית. ל

״ריצה
לבית־הסוהר״

 לאחרונה. המזל שיחק לא משעלי לרחמים
 חו־ צבר הוא בלבד האחרונה השנה במשך

 לרדוף התחילו נושיו ל״י. 6,000 בסך בות
 ההוצאה־ באמצעות ומי בעצמו מי אותו,

הסתכ הקשה הכלכלי המצב עקב לפועל.
 את לעזוב נאלץ והוא אשתו איתו סכה

הבית.
 לשוטט התחיל קורת־גג וחסר מיואש

ב מבלה הוא ימיו כשאת הארץ, ברחבי
ציבוריים. בגנים לילותיו ואת רחובות

 לסיבלו. קץ לשים החליט אחד שיום עד
 האחרונות לירות 50 עם לבנק נכנם הוא

 צ׳קים. פנקס וקיבל אותם הפקיד שבכיסו,
 ל״י, 150ב־ פיס כרטיסי קנה באמצעותו

 ובגדים ל״י 230ב־ שטיח ל״י, 200ב״ שעון
 גם מצא — לדבריו — ואז ל״י. 70ב־

ל״י. 5,000 של צ׳ק
 — הקמוט הצ׳ק עם לקיוסק ניגש הוא
 משעלי המשטרה. את הזעיק הדוכן ובעל
במקום. נעצר

 משפט בבית אותי. רודפים כולם
 את ״מצאתי :50ה־ בן משעלי טען השלום

 הפיס. מפעל בו לקנות והלכתי הזה הצ׳ק
 אעצר. שאני בידיעה — לקיוסק ניגשתי
 על עולים שלי בות1הח להיאסר. רציתי
 אני הבית, מן אותי זרקה אשתי ל״י. 6000
 וההוצאה־ והמשטרה ציבוריים בגנים ישן

 אותי.״ רודפים לפועל
צדק. הוא

 מעצר ימי 15 לו פסק בית־המשפט
וב — המשטרה בא־כוח בקשת פי על

 בית־המשפט אולם משעלי. של הסכמתו
 ערעור להגיש הברירה את בידיו השאיר
 במידה רק אומרת, זאת להשתחרר. ולבקש
בבית־הסוהר. וימאס דעתו את שישנה

 חודשים. שלושה אחרי התגרשו הם .16 בת
 במיקרה לפרדס. אמי אותי זרקה כשנולדתי,

 לקח הוא אותי. ומצא שלי סבא שם עבר
 נתנה שלי שאמא גילו לבית־חולים, אותי

 — פוספור אותי, שעזבה לפני לשתות, לי
 מראשי־גפרורים.״ הורידה אותו

אר כשיצא אותי!״ רצה לא ״אבא
ו לביתו סבו אותו אסף סכנה, מכלל נון

 אותו מסר שנים, חמש לו כשמלאו גידלו.
עזובים. בילדים לטיפול למוסד הסבא

 חשבון על במוסדות הייתי שנים ״שמונה
 גדול, ״כשהייתי ארנון. מספר המדינה,״

 לראות הלכתי הורי. הם מי סבי לי סיפר
 אבל הכל. לו לסלוח מוכן הייתי אבי. את

ש שלי, לסבא חזרתי אותי. רצה לא הוא
בירושלים. לגור עבר

צעי עבריינים חבורת עם הסתבכתי ״שם
מ סל גנבתי פעם פריצות. ביצעתי רים.

 זה ל״י. 360 שם שהיו לי והתגלה ,מדרס
 התחלתי נגמר, כשהכסף לחודש. לי הספיק
אחר.״ משהו לחפש

למוס נשלח הוא אותו. תפסה המשטרה
 שכר משם, ברח צעירים, לעבריינים דות
השווקים. באחד כסבל עובד בתל־אביב, חדר

 עכשיו עובד ״אני * לעזור מוכן ימי
 מספר שלי,״ הלחם את לבד ומרויח קשה

 משפט לי לעשות עומדים ״עכשיו ארנון.
 אותי. החזיקו שם מהמוסד שברחתי על

ל לתל־מונד אותי להחזיר עלול השופט
 נמצא אני איפה מיד ישאל הוא שנתיים.
 את מרויח עצמאי, שאני ישמע וכאשר
 ההורים אצל גר ואינני לבד שלי הלחם
 יכול אני איך לתל־מונד. אותי ישלח

 אל לחזור יכול שאינני לשופט להסביר
 חיים?״ שהם למרות שלי, והאמא האבא

 נמוך, ארנון, אומר שאנס,״ לי ״שיתנו
 מלובש לוהטות, עיניים בעל ושחרחר, כחוש

 רוצה ״אני גילו. מכפי ופיקח בקפידה
 רחוק להיות מקצוע, ללמוד לקיבוץ, ללכת
 מישהו אולי עכשיו. עד לי שקרה ממה
 לעזור וירצה בעתון הזה הסיפור את יקרה

 שעבר מה למרות אבוד, לא עדיין אני לי.
 יכול מחר אבל שלי. הקצרים בחיים עלי

 מאוחר!״ כבר להיות
ר.? לארנון לעזור מוכן מי
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