
הנמר עיר
הופכת הדרומית

^ רינה ־ ם; חי מל ה ו
 רגועה. ותנוחה במיני ידידותי, מלח בחברת

 איתו נוסעת איטלקי, ברב־חובל פגשה רינה
לדבריה. בית, לה יבנה הוא שם — לארצו

 אמרה שככה נשבעת אני זונה.׳ להיות לכי
 בחור היכרתי לאכול, מה לי היה לא לי.

לזנות.׳׳ אותי הביא והוא ערס, שהיה

מס עזרה,״ צריכה לא שאני לי ״אמרו
מק לי אין ,אבל להם: ״אמרתי רינה. פרת
,אז הסוציאלית: העובדת לי ענתה צוע.׳

ך |^ 1*11 1^1^ שנים שמונה ומזה 32 בן מצחייה), (בכובע ופרגן יצחק *
# 1 1 1) * 11 .1 # / | | ״ה באשדוד. בידור קצת לתפוש מספינתו יורד מלח, |

 אחרים נמלים עם השוואה תוך הוא, מסביר מה,״ יודע מי לא הם בלילה באשדוד חיים
 העולם, ברחבי נמל לערי בניגוד ישתפר.״ זה אולי לעשות? אפשר מה ״אבל העולם, ברחבי

כלשהו. ביזור למרכז שיגיע עד רבים קילומטרים ברכב לנסוע לאשדוד המגיע ימאי חייב

רי של דעתה על ישראל. של ביותר טרייה
 ישראליים למלחים הקשור נושא בכל נה׳
 אותם מכירה היא לסמור. אפשר אחרים, או

 שאביה דתייה, למשפחה בת הצדדים. מכל
 התאהבה הארץ, בצפון ידועה אישיות הינו
 במיקצת, קל־דעת בבחור בצעירותה רינה

להר ממנו שנכנסה לאחר מיד אותה שזנח
 ילדה להפלה, כסף לה היה שלא מאחר יון•
 למחלקת־ עזרה בבקשת פנתה התינוקת, את

 שמשפחתה לאחר חיפה, עיריית, של הסעד
ולתינוקת. לה התנכרה

חנטריש. - הישראליים מלחים
) אפ תיכף — אנגלית שידברו אפילו 1 *
יו שלהם. הקמצנות לפי אותם. להכיר שר
מז אים, מהסקוטים. אפילו קמצנים תר

 רוצים הכל. וזה לירות, בשתי בירה מינים
 לבוסית הבחורה את להזמין אבל להתמזמז,

 למצוא קשה כזאת בצורה קמצנים לא. —
העולם.״ בכל

נס־ על המבוססת זו, מקצועית חוות־דעת
 מהמאורות כהן, רינה של היא אישי, יון

ה־ הנמל עיר של הלילה חיי של הגדולים
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