
״ד.כניסדו הדלת: אל מוברג ישלט על
לחברים.״ רק

 המועדון בתוך עדיין. מוקדמת השעה
 טאץ׳ ומשחק יושב דנוך, שמשון רק

שקו .20 כבת יפהפיה נערה מולו להנאתו.
ך במישחק. בולה עה  מפעם בה מציץ תו

 בתנופת שבחר הקלף את ומשליך לפעם
מקצועית. אצבעות שתי

ה פ אי  אני ״
איפה פושעים״ ו

 ולבעל עדיין הגיעו לא דיינטים ךי•
[  ידבר מה על לדבר. זמן יש המועדון /

 של סגירתם על לא אם אלה בימים דנוך
בעיר. ההימורים מועדוני

 שיש אומרים המועדון. את לי ״סוגרים
 ן פושעים אצלי פושעים. של ריכוז אצלי
 איפה הזה. במקום דורכת לא שלהם הרגל

 ויוכיח מישהו שיבוא פושעים. ואיפה אני
 עבירה, איזה שלי בחיים עברתי שאני

 הוא אם קטן. הכי הדבר מה, חשוב לא
החדש האוטו את לו נותן אני זה את מוכיח

 ההימורים מועדוני ממלכת של החזק האישהגלו שמשון
הרשיונות, את לנו יקהו ״אם ישראל. של

הענף.״ כל על להשתלט פושעים יתחילו באמת ״ואז אומר, הוא במחתרת,״ נשחק

 מאחורי זכוכית. כלואת עגולה מרפסת
 ועיניהם שחור ששפמם גברים שני הזכוכית

קשות.
 מספר ההימורים למועדון הכניסה זוהי

 שמשון של מועדונו תל־אביב. של אחד
 הבית לחצר ותיכנס תנסה אם המלך. דנוך.
היוש הגברים אחד מייד יקום ,18 מספר

 יופיע הוא הכניסה ליד פנימה. וייעלם בים
ויצביע היטב אותך ימדוד שנית, לעיניך

הגדולים ארבעת
דקות, תוך לירות אלפי של רווח

 הידיים שולחן זהו
 או הפסד החזקות.

זו בפינה שכיח מחזה הוא

 ומוזג, סוחר בשוק־הכרמל, בעל״דוכן קצב, הקלפים. מועדון של
 מרפסת על לירות. אלפי ולהפסיד שעות משך כך לשבת יבולים

שבמועדון. דם״ עם ״משחק תחושת לקבל יכולים הם אין ביתם

 בחוץ.״ שעומד שלי
מת פניו בלהט, במדדרות, מדבר דנוך
 העניינים מצב כי נראה והולכים. קשחים
 את לחדש העירייה מסרבת בו הנוכחי,
ה סגירת על עומדת והמישטרה רשיונו

 מלהיות רחוק הרישיון, חסדי מועדונים
לרוחו.

ם פי ל  ק
ם קו מ ת ב לו גו

 לאנשים כאן להיכנס נותן לא ני
מתכ לא משחקים, אצלי מפוקפקים.

 משחק. שבא מי פריצות. או שדידות ננים
 הטורווח. של מהרווח 50/0 רק מקבל אני

 בזה?״ רע מה אז הבית. על ושתייה אוכל
העמידה. גיל של ממוצע ארבעה. נכנסים

א ,

 ״כן, ? להצטלם מוכנים י להזדהות מוכנים
 שלמה להסתיר?״ לנו יש מה לא! למה

 נוגה. הקפה בבית מוזג ,63 בן עליון
 אני מחלה. זה אצלי .10 מגיל משחק ״אני

 יכול לא אני זה בלי לחשיש. כמו לפה בא
 פה תראה, בבית? ולא פה למה לחיות.

מח אותו עם אנשים ג׳נטלמנים, פוגש אני
מאוד.״ טוב מסתדרים אנחנו ביחד לה.

 מונית אטליז, בעל ,42 בן אנואר אברהם
 אני משחק, לא כסף ״אצלי ועדר־כבשים.

 שולף ההצהרה להדגשת הכסף.״ עם משחק
 מאיות חבילת מקטורנו מכיס בעל־הנכסים

 לפה בה מנפנף סטייק־אמריקאי, בעובי
 כאן. יש ג׳ובות 20,000״ ומכריז, ולשם

 המקום על התשלום מפסיד, אני אם אני,
בקש־מני.״

בקלפים לשחק החל הוא אף אברהם

 עדיין משחקים בני־האדם רוב בו בגיל
של ימים לבלות נהג כשהתבגר בגולות.

שבעיראק. בקאזינוס מים
ד לא סי פ  מ
ח ולא י ו רו מ

 עצמו את מגביל אינו מדוע שאלה 1ף
 הוא בלבד, המשפחה בקרב למשחקים /

 ? שלי הבני־משפחה אצל ״להרוויח :משיב
 לירה להרוויח מעדיף אני בזה. מעניין מה

 בשולחן, פה טוב ג׳נטלמן איזה אצל
 זה, משחק זה מבן־משפחה. 100 משלעשות

 רק טוב זה המרפסת? על בלילה בשבת
 שרוצה בנאדם בשביל לא פולנים בשביל
 משחק.״ להרביץ באמת

צוקרן מנחם שנכנסה, בחבורה השלישי

הקופיס ,גועוו! רוב את

ן  תליין סגן רגונס, יצחק ■■ן י
11# * ״את לשעבר. עכו בכלא 0 •

 אחרי הביתה מביא הייתי החבלים
כביסה.״ לתלות טוב זה השימוש.

 בניין מול עליכם, שלום רחוב ך*
 קשה .18 שמספרו בית ישנו אל־עד, ■4

בחזיתו ברחוב. שכניו לביו בינו להבחין

ביר ל־־י 20,000 $
 ״הכסף עדרים. ובעל קצב אנואר, אברהם £
 20,000 יש הזאת בחבילה הנה חסר, לא 2
 אותם. ומציג מכיסו שולף הוא ג׳ובות,״ י
* - * *-------------------------------------------

* ר׳ ^ •י■׳ < * י י -
\ * *


