
במדינה

הג׳ינג׳י פרוספר שומר
מאל־פתח״ שהיא בטוח ״הייתי

אדם דרבי
פצצה

בשיניים
 יום בצוהרי טרדו עזות אישה זעקות

הרחוב של שלוותו את האחרון ראשון

קול־ישראל. אולפני שוכנים בו הירושלמי
 נדהמו החוצה, שנזעקו הרשות עובדי

 צעירה הרשות, לבנייני בכניסה לגלות
ב מתפתלת הכביש, על שרועה בלונדית
כאבים.

פני ונשוה לנערה ניגשו עובדים מספר
 במיים הישקוה שם התחנה. לבנייני מה

!מעט. להרגיעה וניסו
 •מספר קל. חיש הובררה הכאבים סיבת
 שבורות. היו השמאלית בליסתה שנייים
ה לשיניים הסיבה היתד. פחות ברורה

שבורות.
 אחד אדם נמצא המהומה, כל בתוך
 זה היה רוחו. קור על העת כל ששמר

 בנייני של שומר־השער הג׳ינג׳י, פרוספר
רשות־השידור.

 ׳משהחלה הפורחת. בפרצוןז אגרוך
 סיפורה, את ומספרת מתאוששת הנערה

 כי הוברר לימישנה, אחת כאב אנקת בין
 היתד, פרוספר של הנפשי השקט סיבת

 הסיפור את ידע הוא :למדי פרוזאית
 שלקח אלא עוד, ולא סופו. עד מתחילתו

למדי. פעיל חלק בו
ה רצוצת הנערה רומנו, סימה סיפרה

 שעובדת חברה לבקר ״באתי : שיניים
 והד בשער, להיכנס רציתי בקול־ישראל.

 לי יש אם ושאל אותי עצר הזה ג׳יינג׳י
 רוצה רק שאני לו הסברתי אישור־כנייסה.

התחיל הוא לי. מחכה ושהיא חברה, לבקר

להיסתלק. לי ואמר החוצה אותי לדחוף
ה עם מדי יותר מתחיל שהוא ״ראיתי

 אני פתאום וברחתי. הסתובבתי אז ידיים,
ב מאחורה עלי קופץ שמישהו ׳מרגישה

הס ומושך. בשערות אותי תופש ריצה,
 הג׳ינג׳י, שזה לראות הספקתי תובבתי,
 את לי ששבר בפרצוף אגרוף וקיבלתי

 שיניים וכמה הפרצוף על הראייה משקפי
בפה.״
 את שאירעו. כפי העובדות היו אלה

 נערה הכאת ׳מאחורי שהיסתתר ההיגיון
 השומר פרוספר סיפר ירושליים, בלב

עצמו.
ש בטוח ״הייתי בעטנית. מחבלת

 מדבר אני כזה. משהו או מאל־פתח היא
 בלי להיכנס שאי־אפשר לה ומסביר איתר,

והת כשהסתובבה נידחפת. והיא אישור
 איתר, שמשהו בטוח הייתי לברוח, חילה

לע וניסיתי אחריה רדפתי אז בסדר. לא
 בי ובעטה הישתוללה היא אותה. צור
 להרגיע מוכרח שהייתי עד משוגעת כמו

במכה.״ אותה
 גיר- את משמיעים הצדדים שני בעוד

 שחח־ ניידת הגיעה הפרשה, על סאותיהם
 מבול ובתוך ירדו, השוטרים למקום. ימנה

 ופרוספר, סימה של הנגד וצעקות הצעקות
 ׳נגד הכאה על התלונה את לארגן ניסו

רשות־השידור. שומר
 למרות נמצא והנה המושיע. הקסם

ה את לישר דרך שימצא ׳מישהו הכל

רומנו סימה מוכה
הידיים״ מס התחיל ״הוא

 הרשות, של הביטחון מקציני אחד הדורים.
 את נטל ונאה-סבר, שחרחר גבוה, בחור
 דקות עימד. ימיסתודד ונראה הצידה סימה

מספר.
ב הוכח ביניהם, השיחה בתום ואכן,

 הכאבים מרפא הוא הגברי הקסם כי עליל
 ביותר. היעיל העוולות ומשכיח

איש־הבטחון זרוע על נשענת כשהיא
)36 בעמוד (המשך

את
מתחתנת?

 *ריבה אינך
 עם גם ל״התחתך

חברת-הגז!

 לבלות היתה לא פעם בן,
 •להנשא* נאלצו והן ברירה, הצעירות

 !ברירה יש, לך הגז. לחברת גם
 המטבח את מתכננת את כאשר
 תנור או הכירה על וחושבת החדש

 הגז חברת על גם חשבי הבישול,
 -״פטרולגד. המתאימה

 לרכוש ומעונינים צעירים, אנחנו גם
 לא אכל, הצעירים. הזוגות את

 אפשר שאי כובלת בהתקשרות
 טוב בשרות מאמינים אנחנו לנתקה.

 ! בלבד אחת לשנה ובהסכם ויעיל
 לפי לסיים או לחדש תוכלי אותו

 אמנם חברתנו רצונך. שביעות
 בעלי מומחים צוות לנו אך צעירה,

 בארץ. הגז בענף דור שנות של נסיון
 בעלך עם בואי מחליטה, שאת לפגי

 מכשירי מבחר את לראות לעתיד,
 שאנו והיפים המשוכללים הבישול
מציעים.

מיוחדת הנחה צעירים לזוגות

פטרולגו
 בו-תל-אביראש משרד

,24 רמב״ם רח׳
623340 טל.

הארץ וחני נל1 ןסזמוקת סניפים
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