
)21 מעמוד (המשך
 שהללו בעוד חברותיה• החיילות, שאר לבין
 המדורה, ליד החבר׳ה עם לשבת נהנות היו
 צ׳יזבאטים, ולשמוע החדרים באחד סתם או

 נחשבו אשר במילים לעיתים מלווים שהיו
 שמילה פעם בכל חיה, היתה כגסות אז

 כעגבניה מסמיקה באוזניה, הושמעה כזו
להתלונן. כדי המם־פא, אל ורצה בשלה
 לאור מאד׳ הרבה אליו לרוץ נאלצה היא
 והשניים ימים, אותם של המיוחד ההווי

 להעריץ למדה חיה לזה. זד. התרגלו
 והוא, קילשטוק צבי שלה, המם־פא את

 מהערצת הסתנוור והגאה, המחוספס הצבר
 תנאי רק נישאו. והשניים כלפיו החיילת

 אימצה בינתיים אשר לחיה, היה אחד
 רשום שהיה הנוסף הפרטי השם את לה

 • חתונתה ערב סילבי׳ שלה, בתעודת־הזהות
מצל עברי לשם שמו את להחליף צבי על
 ל־ שניידר חיה הפכה נישואיה ביום צל•

קשת. סילבי
 כי ידעה אחרת, אישה כל כמו סילבי,

 להילחם צריכה היתד. היא בידה. גורלה
וב החברה, על מקובלת היתד. שלא בכך

 שמשך העובדה בגלל לה שנגרמו קשיים
 ילדותה של ביותר היפות השנים שלוש
 הסתערה סילבי למיטתה. מרותקת היתה

כוחה. במלוא הגורל על

 כאס
כתה כן

* ה יא ך חל כמ הזה בהעולם לעבוד ה
 לה לכבוש החלה ואט־אט שכתבת, 1 י

 ממש. ובכתיבה המערכת בחיי גם עמדה
 אחד בזמנו שהיה דרותי, מיכתבים המדור

 .בשבועון, ביותר הפופולאריים המדורים
מ בו השקיעה והיא ידיה, פרי היה

ואונה. זמנה מיטב
 לרותי במיכתבים להופיע החלו לפתע

 ציפור היה בהם הראשון מדודי־מישנה.
 הראשון הרכילות מדור לי, לחשה קטנה

 אחר- וגדל שהתפתח הישראלית, בעיתונות
 באה אחר־כך המפורסם. המרחלת לרחל נד

 אות־הזיגוק שהיוותה השבוע, נערת הפינה
 מיטב את גילו אשר הזה בהעולם לכתבות
 בלתי־מפורס־ כשהיו עוד ישראל, חתיכות

מ נוסף מדור היה האחרון השלב מות.
 מפיליטונים מורכב שהיה קטן, עולם שלד״

ועוקצניים. נחמדים
 להארץ סילבי הגיעה הזה מהעולם

כתי כשסיגגון אחרונות, לידיעות ומשם
 זה היה יותר. תוקפני ונעשה הולך בתה

 ובייחוד באנשים, להתנקם רצחה כאילו
נעוריה. לבטי על בנשים,

 סילבי, של בעלה המשיך עת אותה כל
 סיים הוא שלו. בדרכו ללכת קשת, צבי
 מהינדס-מכונות הפד ההנדסה, לימודי את

 מיקצועו. בשיטתי וממציא-פטנטים מבוקש
 ב- וגם למילואים הולד היה לשנה אחת
 תוך הגיע בדרגה, לעלות המשיד צה״ל

 אלוף־מישנה, לדרגת המילואים שירות כדי
 על ונערץ מפקדיו על אהוב מפקד ונחשב

פיקודיו.
מיו היד. בבית שרון שקיבלה החינוך

 אירוע בכל לספר, מרבה היתד. סילבי חד.
— שלה הבת של החוכמות על חברתי,

מתכונו חלק מאמה ירשה אשר שרון,
כ מרחביה על התנפלה החיצוניות, תיה

 אמה, משל הפוך בתהליך רב. שלל מוצאת
 אחת הפכה זהים־כמעט, היו שמניעיו למרות

 לעצמה מסגלת החלה בקיבוץ, מהחברה
 צורת־הדיבור את קיבוצניקי, הלך־מחשבה

אימ הצעירה אורח־חייהם. ואת חבריה של
 השומר של האידיאלים את במהרה צה

 ה־ ■הנאמנות אחת והפכה ומפ״ם, הצעיר
זו. דרך־חיים של פאנאטיות

 של המחוספסת דרך־חייד. כי נראה אך
 הזוהרת, האם בעיני חן נשאה לא הבת

ו הצעיר השומר מזרועות נלקחה ושרון
 בכפר ללמוד ונשלחה מרחביה, קיבוץ
 בכל-זאת אך לתל־אביב למדי קרוב הירוק,

פנימייה. עם חקלאי בית־ספר
היד, ברור המישפחה את שהכיר מי לכל

תהליך אותו בפני לעמוד תצטרך שרון כי

 עבה רמז לסילבי לשלוח החליטו הידידים
להפ סילבי תחדל קיוו, כך שבעיקבותיו,

הבת. עם שלהם לקשרים ריע
אומ זה, בכיוון גם שחקרה המישטרה

 מיספר עם שרון של קשרים גילתה נם
 כ- לה ידועים שהיו מפוקפקים טיפוסים

ה לבין בינם הקשר אולם סוחרי־סמים,
 תיק — היום ועד הוכח, לא פיצוץ

פתוח. קשת סילבי של בביתה הפיצוץ
 קודם- שרון נחקרה אחת פעם לפחות

 הידועות מסיבות אולם במישטרה, לכן
מ בילבד, ולמישרד־המישפטים למישטרה

 הנוכחי. למיקרד. קודם נעצרה לא עולם
ה בתחילת לבית־המישפט, שהובאה בעת

שימ שלה, עורך־הדין טען שעבר, שבוע
 אולם קודמות, עבירות לה אין כי זיו, חה

כי לבית־המישפט סיפר נציג־המישטרה

ל נאמנות קשת שרון מגלה בינתיים
בפ לאשר ומסרבת סוחרי-הסמים, חבריה

 לעמוד תוסיף אם זו. גירסה המישטרה ני
 בודדת, בנאשמת תופיע היא בהתנגדותה,

לש תסכים אם עליה. תוטל האחריות וכל
 את ולהסגיר המישטרד, עם פעולה תף

 סוחרי־ שבין הגדולים הכרישים חבריה,
תור אם — עונשה בוודאי יהיה הסמים,

יותר. קל — שע

 המיש־ נוטה החשודים שאר לגבי
 שלושה כי לה ברור התיק. את לסגור טרה
 ועמית גרבר אתי קוט, אוסנת — מהם

 וזאת חשיש, עישנו אומנם — לווינסון
 ה- שזה כיוון אולם הודאותיהם, על־פי
 שכל וכיוון נתפסו, שבו הראשון מיקרה

 אינו החשיש עישון כי סיפר מהם אחד
כי המישטרה מאמינה אצלו, הרגל־קבע

)24 (בגיל קשת סילבי
הגורל את להביס

)19 (כת קשת שרון

 להילחם הניסיון בזמנה: אמה, בפגי שעמד
 החיצוניות, הנסיבות לה שהכתיבו בגורל

 לפחות סילבי, בעוד אולם אותו. ולהביס
 שניידר מחיה להפוך הצליחה חוץ, כלפי

 אשד, — הזוהרת קשת לסילבי החיוורת
ל הזוכה חברתי, אירוע לכל המוזמנת

 על־ידה, המושמץ הישראלי המימסד הכרת
 ופקידים שרים בחברי־כנסת, המתחככת

 שונה קו־מילחמה שרון בחרה — בכירים
לחלוטין.

 הקשר
הסוהרת עם

 סיל- של בביתה הפיצוץ אירע אשר ך*
המיש־ חוקרי לאוזני הגיעו קשת, בי

במישטרה. רישומים לה יש
 היתר, שרון כי ספק היום אין למישטרה

 של הודאותיהם סמים. במכירת מעורבת
 זכו סמים, אצלה קנו כי חבריה, שלושת
לה המתכוונת המישטרה, של מלא לאמון

לכך. בהתאם כתב־אישום נגדה גיש
 של ביתה על המישטרה שהטילה מעקב

 אחרי יומיים פירות. הניב אף קשת שרון
 ל- המוכר בחור, בביתה נעצר מעצרה

 לבקר בא אשר כסוחר-בסמים, מישטרה
אצלה.

 בין הקשר גם היום ידוע למישטרה
החמי שנתפסו. הסמים צרכני לבין שרון

 החשודות, אחת של חבריה כולם היו שה
 שירותה בתחילת שימשה אשר קוט, אוסנת
 בכלא סוהרת צבאית, כשוטרת הצבאי

עצורה היתד. שרון צה״ל. של החיילות

יר סביבו שנעשה והפירסום המעצר עצם
 לגבי בסם. להשתמש מלהמשיך אותם תיע

 כלל בטוחה המישטרה אין בן־ישי שמעון
 לקבל נוטה והיא חשיש, עישן אומנם כי

 היה בחדרו שנמצא החומר כי גירסתו את
בדר. לפלורה שייך

ההי זו היתד, לא עצמה בדר לפלורה
כ לפני המישטרה. עם הראשונה תקלות

וב מפוקפק, במכון־עיסויים נעצרה חודש
ב כתב־אישום נגדה יוגש הקרובים ימים

 המישטרה תחליט אם אולם זנות. אשמת
ה ארבעת לגבי עיניה את הפעם לעצום

פלורה. גם בוודאי מכך תיהנה חשודים,
 ראיות נגדה שקיימות למרות שרון, אולם
 בקטי- נכללת אינה סמים, עישנה כאילו
 שנגדה בקבוצה כלולה שרון זו. גוריה

לע המישטרה של מחלק-הסמים החליט
והסוחרים. המפיצים :מילחמת־חורמה רוד

ש כדי נואשת נלחמה קשת סילבי ן.1שר בתה חברתי. מעמד לרכו

ה ל ח א אף ה ה הי מ ח ל מי ת ב תי ר ב ח ה. ה ך אך של ר ד ת ב ר ח א
 כל אצל מחשבות־חרדה שעוררו חוכמות

 היתד, מנחת בהתמוגגה להן. שהאזין מי
 כבר מתי ״אמא, הבת: את מצטטת סילבי
 לבדר׳ אבא עם להיות אוכל ואני תמותי
 הבינה לא ומעולם בתה, את עודדה סילבי
.הקט ״המיפלצת לחוכמות צחקו לא מדוע

שלי״. נה
 של מושגיה לפי אפור, בעל של זו דמות
 שנולדה למרות לה. התאימה לא סילבי,

להת סילבי החליטה שרון, הבת, כבר להם
 גירושיו אחרי מיסטר שבועות מבעלה. גרש

 איתה ומקיים צעירה, קצינה צבי הכיר
 סילבי ואילו חמים, משפחתי בית היום עד

בבת. מטופלת בודדה, נשארה הזוהרת
 מייוחדים- היו לאם הבת בין היחסים

 איפשר לא סילבי של סיגנון־חייה במינם.
 נשלחה היא צעיר ובגיל בבית, לחיות לבת

מרחביה. בקיבוץ ללמוד
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 אשר שמועות, הפרשה את שחקרו טרה
 ההסברים של הכללי הקו את כלל תאמו לא

 והחברה העיתונאים ציבור של והפירושים
ב המעשה. למניעי באשר התל-אביבית

הוט הפצצה כי משוכנעים היו הכל עוד
ציבו אישיות של שליחיה על-ידי מנה
 משבט- נפגעה אשר אחרת או זו רית
 אחת- קץ לשים והחליטה סילבי של עטה

 מיס- היו זה, מעט הנפלט לארם ולתמיד
 החברים אחר: גל על שעלו חוקרים פר
שרון. של

 כי לספר ידעו התחתון העולם מודיעי
 המספקים סוחרי־סמים עם מתרועעת שרון

 התיכוניים בתי-הספר לתלמידי הסמים את
 אותם לפי בעיר. ולנוער תל-אביב בצפון

 מידידיה אחדים סילבי חיבבה לא מודיעים
עימם. להיפגש עליה ואסרה שרון, של

 עבירת־מישמעת, בגין כלא באותו בזמנו
 הקשרים שלה. הסוהרת עם התיידדה ושם
מע תקופת לאחר גם נמשכו השתיים בין

 כי חושדת והמישטרה שרון, של צרה
 שרון בין המקשר החוט שהיתר. היא אוסנת

חשיש. שעישנו חבריה־שלה, לבין

 המעידה
שרון של

סו רק היא שרון כי ידוע מישטרה 1ך
 סוחרי-הסמים. ידידיה, של כנת־מישנה /

 המוכרים סוחרים, אותם כי למישטרה ברור
 שרון, של אופייה חולשת את ניצלו לה,
 ההצלחה שאיפות (את הצעיר גילה את

שלהם. לסוכנת-מישנה להפכה כדי שלה,

 אולי יזכו שבה הסלחנות מידת כי נראה
 או, — אליה תגיע לא שרון, של חבריה

 אותה: שחקרו השוטרים אחד שאמר כפי
עצ את שהורסת בבחורה עניין אין ״כאן
 שמשחיתה בבחורה עניין כאן יש מה,

אחרים.״

 קשת, שרון של החברתי הקיום מילחמת
 לחקות היה בחיים חפצה כל אשר הנערה

 על להתגבר הגדולה, בהצלחתה אמה את
חב לשיאים ולהגיע הנפשיים משבדיה

 תורשע אם אותה, להביא עלולה — רתיים
ובריח. סורג מאחרי אל בדין,

 מילחמת- של מיוחד העתק ערכה שרון
 מעדה. שהיא אלא סילבי, אמה, של החיים
 הרבה מסוכנת — שונה בדרך בחרה שרון
יותר.


