
ראבא מחנים
אצל נמצאת חודשים, שישה בת

 דורית, שממון, : לשמאל מימין
 יולנד, (התינוקת, ורונית גרשון

פרט הילדים, מישפחה־אומנת).

 :למעלה בתמונה בכלא. שאביהם יודעים אינם הבכור, לשמעון
 הוא שממון וחצי. השש בן שמעון עם אזולאי, מסעודי האם,

בבית־הכלא. יושב אביו כי היודע הילדים מבין היחידי

 העירי ושמעון, וחצי, שנה בן גרשון שלוש, בן
לירות וחצי• שש בן .מכולם, הגדול

 ״ל ב־ גרנו .1962 בשנת ממרוקו באתי ״אני
שיהיה שהיכדתי אחדי חודשים שלושה דימונה.

 ז עשו אז .1965ב־ היה זה התחתנו. שלום, את
 קנם• ממחלת־ סובל שבעלי ידעתי לא עוד

 ״ב להורים לקריית־שמונה, נסענו הנפילה.
 לירות האש, על בשר מוכר היה שלום שם, שלו.

המרכזית. התחנה על־יד
 הוא חנות. ׳מראש־המועצה ביקש ״בעלי

 ̂ עבו־ לעבוד יכול ואינו חולה, שהוא סיפר
־* לראש־המועצה, שהרביץ אחרי קשה. דה

 כששוחרר, לבית־הסוהר. לחודשיים נשלח
 { *22 חנות־מכולת. פתחנו לחנות. אישור ׳קיבל

 ל ^ טחנות שלום עם עבדתי שנים שש במשך
 עבור שיל' לא האנשים חובות. לנו היו אבל הזו,
 מטפל 'ב שלקחו הדברים עבור החובות, את מו

פחד,-; לני•2!מכולת"■
 י 400 רציתי לא אני החנות. את סגדנו ״לכן,
עי דורית, שנולדה אחרי ילדים יותר לעשות

שולב אבל ■ממחלת־הנפילה, ׳סובלת היא שגם
 שלום אמר הוא ילדים. עוד רצה הוא שלום,
 הצטב יהיו הבאים והבנים ילדים, אוהב שהוא

ינואר בריאים.
אי תח־ ליד בתל־!אביב, מקום, מצא ״שלום.

עורו־ למכור והתחיל לבאר־שבע, הסוניות נת
ש׳ מביאים היו שהימאים לנשים, דברים שם
חודש אנשי רפורטים, לו לעשות התחילו אז לו.

העיוו!׳ בבית־המישפט קפקאית נושה
א ^  בדמון, בבית־סוהר, נמצא שלי ב

 האחים לי, רק זה את סיפרה אמא
ל הלך שאבא רק יודעים הקטנים שלי

 יום כל מנשק ואני אותו, אוהב אני צבא.
שלו.״ התמונה את

ה בן אזולאי, שמעון השבוע סיפר כך
שש.

 של הילדים ׳מחמישה אחד ההא שמעון
 אשר מבת־ים, 33 בן אזולאי, שלום הרוכל
 בתל־ העירוגי בית־המישפט על־״די נידון
 פחות קצת או מאסר ימי 3065ל־ אביב

 שלום יצטרך אם !מאסר. שנות ׳מתשע
 המאסר תקופת מלוא !את לרצות אזולאי

ב לחבקו ילדיו יוכלו בכלא, לו, שנפסקה
שמ כבר יהיה אז ! 1982 ביוני רק ביתם,

 ארבעה אם רב וספק ,15 בן הבכור, עון,
 יכירו !ממנו, הקטנים שלו, והאחיות האחים

אביהם. את
 אשתו אזולאי, .מסעודי ביקרה השבוע,

 ושאלה דמון, בכלא בעלה אצל הרוכל, של
גט. לה לתת ׳מסכים הוא אותו!אם

 אני ,,איך מסעודי, מספרת לו״, ״אמרתי
יל חמישה עם שנים, תשע לחכות יכולה

 שאני לי אמר שלום, והוא, ז קטנים דים
לו.״ לחכות צריכה לא

 פעוטות חמישה
בבית ^

 לא רצח, לא אנס, לא אזולאי לום ***
)£  שיקים הפיץ לא רי׳מה, לא בנק, שדד /

 עמד רק הוא מעל. לא !גנב, לא ללא־כיסוי,
ה התחגה ליד האחרונות השנתיים במשך

 ללא ברוכלות ועסק בתל־אביב, מרכזית
 מיטר־ שלו, הדוכן על מכר, הוא רישיון.

ודברי־ימאים. כפתורים, בושם, יות-
 ינר !חודש ״בסוף :׳אשתו !מסעודי, סיפרה

 שנה בן שלי הבן גרשון, עם הלכתי ■אר
כש לבדיקות. איכילוב, לבית־חולים וחצי,

ב שלום את מצאתי לא בצהריים, חזרתי,
 עצרה שהמישטרה לי סיפרו השכנים בית.

 בבית־המישפט. ־שנים תשע קיבל ההא אותו.
 כשהכי בבית, ילדים חמישה עם נשארתי

חוד שישה בת יולנד התינוקת היא קטנה,
רוני חמש, בת דורית הם האחרים שים.
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