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 לגמור לי שתיתן לה אמרתי סוכר. קילו
 הילדים אחד את ותשלח הרומן את לקרוא
 מהילדים אחד אף אבל סוכר. להביא שלנו

 הלכתי אז עלי. צעקה והיא בבית היה לא
 ביקשתי ביד. הרומן עם המכולת לחנות

 שטר רק בכים לי והיה סוכר קילו מהמוכר
 שקוע כך כל הייתי לירות. 100 של אחד

 לקחתי לב, שמתי שלא עד הרומן בקריאת
 הרומן את לקרוא המשכתי ביד, הסוכר את

הביתה.״ והלכתי
 בעל של עדותו תאמה לא המזל לרוע

 סיפר שוקרי. של סיפורו את המכולת חנות
 הסוכר שקית את לקח ״הוא החנווני:
 התחמק הוא אחר קונה לשרת וכשפניתי

 לשלם.״ בלי מהחנות
 דמעות עד נרגש היה שוקרי אסעד
 הוכיח הוא הנאשמים. דוכן על כשעמד

 לא חייו שנות בארבעים וכי נקי, עברו כי
 שנראה השופט, שהיא. עבירה כל עבר

 צריך ״לא לו: העיר מסיפורו, משועשע
 המתח רומני את ברצינות כך כל לקחת
 קורא.״ שאתה האלה

בר השופט לקח הסובר גניבת את אבל
ל״י. 50ב־ שוקרי את קנם צינות,

גיוז מחאד׳ קאזאנובה
 ירושלמי צעיר

כתל-אביג מין למכור גיסה
 יפה־התואר, חיג׳אזי טלאל של הבעיה

 ירושלים, במזרח ג׳וז ואדי משכונת ערבי
הצל עם לעשות מה ידע לא שהוא היתד,
היפה, המין בנות בקרב הגדולה חתו

 גאוני. פיתרון טלאל מצא אחד יום אבל
 בחיים. אי־צדק קיים כי למסקנה הגיע הוא
 כל את לספק יכול אינו הוא אחד מצד

 הרבה יש שני ומצד בו הרוצות הנשים
 אשה אפילו למצוא יכולים שאינם גברים

 את לשנות החליט טלאל לרפואה. אחת
 כמיטב ולפעול הזה צודק הבלתי המצב

 ב־ שיוויון להשליט כדי הצנועה יכולתו
באזורו. המין תיצרובת

גב לעזרתו לגייס החליט הוא :הפתרון
 כל את לספק לו שיעזרו נוספים רים

 הוא מזה: יותר עוד בו. הרוצות הנשים
 אותם לרשות להעמיד אפילו מוכן היה

 להתענג שיוכלו כדי דירתו, את גברים
 תמורת עבורם. לגייס שהצליח הנשים על

 שווים מחירים גבה כזה התנדבותי מבצע
 איבוד על אותו שיפצו כדי נפש, לכל

 המיניות הבעיות לפתרון הקדיש אותו הזמן
ירושלים. מזרח תושבי של

 אחריו המחזרות את טלאל שיכנע כיצד
 — אחרים תחליפים במקומו לקבל להסכים

 בית־ שופט כפני שנגול אחר, סיפור כבר זד,
נועם. אליהו בירושלים, המחוזי המישפט
ש בימים ליהודים. ערכיות זונות

 לא חיג׳אזי טלאל החזיק שיגשגו עסקיו
 בוואדי בדירה מחזרות חמש מאשר פחות
 אחד לילה לבלות הזכות תמורת ג׳וז.

 ויפה־התואר, המבוקש הצעיר של בחברתו
 שאר את לבלות הנערות חמש הסכימו
אח גברים בחברת שלחן והימים הלילות

חטירחח. שכר את גובה כשטלאל רים,
 לא טלאל של הסוציאלי והמוסד ייתכן

 טלאל החליט לוליא לעולם, מתגלה היה
 על גם שלו הסעד פעילות את להרחיב

חסי על נמנה שהוא מסתבר תל־אביב. פני
השלי ארץ־ישראל למען התנועה של דיה
 ערבי אם בכד רע כל שאין והחליט מה,

הרא העברית בעיר סניף יפתח ירושלמי
יהו לזונות מותר מדוע סוף, סוף שונה.
 ולזונות בירושלים מערבים להרוויח דיות

בת״א? מיהודים להרוויח אסור ערביות
 נפגעה הלאומית שהגאווה נראה אבל

 משום טלאל. של מנערותיו שתיים אצל
 את עבורן כבוד בפחיתות ראו הן מה

 תל- ברחובות לעבוד טלאל של דרישתו
 אותם ולשרת לקוחות שם לחפש אביב,

 שהלקוחות מפני לא זח הבתים. בחצרות
ירו דירה העדיפו שהן אלא יהודים, היו

 חצר מאשר ג׳ח בוואדי מרווחת שלמית
בתל-אביב. הירקון ברחוב מלוכלכת

 של עסקיו על וסיפרו השתיים הלכו
 כידוע שהיא המשטרה, למשטרה. טלאל

 והלכה בעדויות, הסתפקה לא ספקנית׳
 טלאל של בדירתו קורה מה לבד לראות
חם. על אותו תפסו ג׳וז. בוואדי

 עדויותיהן אבל בכל. כפר עצמו טלאל
 כדי הספיקו שלו הנלהבות המחזרות של

 היפה טלאל ממתין עכשיו אותו. להרשיע
 החשבון את ודאי ועושה לגזר־דינו בכלא

 המיניים הצרכים את לספק שמוטב הפשוט
 את לפתור לנסות מאשר השכונה של

היהודים. של המין בעיות

1859 הזה העולם


