
 בחשד המישטרה על־ידי נעצר סרוסי גיסים
 גם הידיעות ללא־כיסוי. צ׳קים משך כי

 על חטיל בן־ארי אריה השופט כי סיפרו
שלי צד ערב, של חתימתו להמציא סרוסי

 הזמר וכי לירות, 3.000 בסך וערבות שי,
הערבות. את או הערב את המציא לא

השתלש על פרוסי ניסים מספר
הענינים: לות

 במשך סרוסי. את לדפוק רוצים כולם
 דברים. כמה כבר הסקתי שלי הקאריירה

 צ׳קים. ומאות עשרות מוציאים כשמפיקים,
 רק לא להפסיד, יכולה שהפקר, מובן־מאליו

 גדול, עסק שמפיקים ברגע כי להרוויח.
ש בשנה שהפקתי המימונה פסטיבל כמו

 ואותם אנשים. המון עם עסק יש עברה,
 ומציע בא כשאתה נחמדים שהם אנשים,

 אתה כי שמחים, בהפקה, להשתתף להם
 אחרי אבל לחם. להם לתת שבא אדם עוד

 איכפת לא אותך, מכירים לא הם ההפקה
 רוצים הם הרווחת. או הפסדת אם להם
ומהר. שלהם, הכסף את

 נתתי שאני קטנים׳ אפסים אותם כל
 השם את שמלכלכים אלה הם לאכול, להם
 שילמתי שלא עלי שמפיצים אלה והם שלי,
 לעשות שצריך אותם מעניין לא להם.

 שחלוקת אותם מעניין ולא קופה, חשבונות
 כסף רוצים הם זמן. קצת תיקח הכסף

 של ההפקה את זרקתי זה בגלל עכשיו!
 שלי שהמישרד הצגה החדשים, ביגדי־המלך

 לא אני יותר. מפיק לא אני זה בגלל הפיק.
 לא אחד שאף כלומניקים מיני שכל רוצה
ל ושקוראים שלו, בחיים עליהם שמע

חשבוני. על ירוויחו שחקנים, עצמם
 אנשים שלושה להזיק. רצו שמשה

 כי כסף, רצו לא הם לסרוסי. להזיק רצו
 חזר, שלי צ׳ק אם לקבל. יכלו — רצו אילו

 להם. משלם והייתי אלי לפנות יכלו הם
 ב־ ,ההוצאד,-לפועל דרך לתבוע יכלו הם

 אבל להם. לשלם יכול הייתי שלא מיקרה
 נגדי והגישו נבזית, הכי בדרך בחרו הם

 האלה האנשים שלושת במישטרה. תלונה
 מנהל איתו, שעבדתי ביח־דפום בעל הם

 בית- ובעל שהעסקתי, ז׳ סוג תיזמורת
 כל של הכולל הסכום בחיפה. ארמון קולנוע
 קיבלו הם ל״י. 5.600 בסד־הכל היה הצ׳קים

תלונה. שהגישו לי שאמרו ברגע הכסף את
 כסף, של גדול מחזור על כשעובדים

 קורה אז בתקציב. חור יש מפסידה, וההצגה
 את להם ששילמתי למרות חוזרים. שצ׳קים
 להפסיק יכלה לא המישטרה להם, המגיע

 צריך שאני מאחר המישפטיים. ההליכים את
ב בפסטיבל-זמר ישראל את לייצג לנסוע

 לי: אמרו שם למישטרה. הלכתי יפן,
 מפורסם,׳ איש שאתה יודעים אנחנו ,סרוסי,

 צד וערבות אישית ערבות שם השארתי
 לא המישטרה העניין. נגמר ובזה שלישי,
 ממחלקת ציון, סמל לחו״ל. שאצא התנגדה

 לי עזר רמת-גן, מישטרת של הרמאויות
 שלמרות לי הסביר הוא הדרך. כל לאורך

 ליפן, שאצא מתנגדת אינה שהמישטרה
שופט. של חתימה צריך

ה עם ונפגשתי המישפט לבית הלכתי
בפרקליטות. במישרד, בן־ארי אריה שופט
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ל תל-אביב. בצפון מרכזי ברחוב קומות ארבע בן בית״דירות
 במיכבסח, חאפורים החיים סואנים חחנויות, בקומת מטח,

בקו רגילח בדירת-מגורים למעלה, ובקונדיטוריח. במיספרה
המתוקים. החיים סואנים השניה, מת

 ב- מגודלות בריאות־גוף, בדירה. מתגוררות אחיות שתי
 כבת הגדולה שחורת-שיער. השניה בלונדית. האחת מיקצת.

 יצאניות של המקובל לקלסתרון עונות לא .28 בת הקטנה .30
שתי להיפך. הערים. בסימטאות חמישטרה על״ידי מבוקשות

 ממוצא טובח. ממישפחח שממול. בדירה השכנה כמו נראות הן
כזה. משתו או פולני

 דירת הומה והערב, אחר-חצחריים בשעות יום, כל אבל
 על מקישים עולים, גברים תחנת-רכבת. כמו שלהן המגורים

 לא במדרגות. ויורדים יוצאים מעט, משתהים נכנסים, הדלת,
 זאת ראו שלא למרות מוטרדים. השכנים אבל רעש. עושים

הזאת בדירה :אותם מטעים אינם חושיהם עיניהם, במו
 עם מישפחות של בבית מכובד. באיזור בית״בושת. מתנחל
ילדים.

 שום לביקור. באה תמישטרח במישטרה. מתלוננים השכנים
אור לקבל ממשיכות העליזות האחיות שתי קורה. אינו דבר
 מתארכות הבודדים הגברים שיירות בדירתן. בסיטונות חים

והולכות.
״במישטרה חסינות לחן ״יש ״המיט־ השכנים, טוענים !

 בית״בושת זהו אם השאלה על לרעה.״ בהן תיגע לא טרה
 ״לא, :מפתיעה תשובה השכנים משיבים המישטרה, בחסות

במישטרח." גבוה קצין הוא שלהן אבא אבל
קנאים. שכנים של החולני דמיונם כפרי נראה הסיפור

 מישהו מתלונן חודשים לכמה אחת מתייאשים. אינם אלה
 האחיות. אצל לביקור שוב מופיעה זו במישטרה. מהם אחר

 קרח. לא דבר כאילו לעבוד האחיות ממשיכות הביקור אחרי
 של שמץ מוסיפים הדירה את הפוקדים מחקליינטים במה

 למישטרח, המוכרים מהם, אחדים השכנים. לדברי אימות
 אותנו דופקת ״חמישטרה :מהדירה יוצאים כשהם מחייכים

שלח.״ הקצינים של הבנות את דופקים ואנחנו
 כפי כך כל דימיוני אינו הסיפור כי היסתבר שבוע לפני
 המדור-חמרכזי אנשי ששמים ממושך מעקב אחרי שנשמע.

והיוצ הבאים של מדוייק רישום תוך הדירה, על במישטרח
 ביקור-נימוסין. זה אין הפעם חמישטרה. מופיעה ממנה, אים

 וכמה האחיות שתי את עוצרים לדירה, מתפרצים השוטרים
 משלמים הם כי לספר ממהרים האחרונים אלה מהלקוחות.

האחיות. אצל ״ביקור״ תמורת לירות 200ל- 100 בין
 לבית-המיש- האחיות שתי מובאות במעצר שעות 48 אחרי

בית- וניהול כחחזקת מואשמות ״הו בערבות. לשיחרור פט

 ״חן לשופט. נחום יחזקאל המישטרח רס״ל מספר בושת,״
באשמה.״ הודו

 של בנותיו באמת חן השתיים. של זהותן מיתגלח גם אז
 מהמפורסמים, ולא פיקודי בתפקיד לא בכיר. קצין־מישטרה

הוותיקים. אחד אבל
 האב עבור מישפחתית. טרגדיה מסתתרת הסיפור מאחורי

 הוא הפתעה. בבחינת הבנות שתי של מעצרן חיה לא הקצין
 אבל עוסקות. הן בו העתיק המיקצוע על רב זמן מזח ידע
 למוטב להחזירן מאמציו כל עליהן. השפעה כל לו חיתח לא
 כדי להכעיס, בזנות עוסקות חן כי חיה נראה בתוהו. עלו

 שחיו מפני לא אופן בשום שמו. את ולהכתים באב לנקום
המצוקה. לנוער שייכות

 ב* שצצו במכוני־המסג׳ים לטפל תחלה שחמישטרה שעה
 בתי-בושת אלא היו ולא הגשם אחרי כפיטריות תל״אביב
 שתי של מבית־חבושת להתעלם עוד יכלה לא היא מוסווים,
מכון־עיסוי. של מסווה כל ללא שפעל האחיות,

ה כתבו של סקרנותו את עוררה יוצאת״חדופן הפרשה
 סיפור ודאי מסתתר זח כל מאחורי הזה״. ״העולם של פלילי
 חשב החוק, עברי משני הנמצאים ובנותיו האב על מזעזע אנושי
 לשמוע כדי קצין-המישטרה עם התקשר הוא לעצמו. הכתב

הבנות. אל אותו היפנה זה לפרשה. שלו הסברו את
השתיים. של ידידיהן התקשרו במקומן הסתתרו. הבנות

תפרסמו ״אל למערכת: בטלפון רתמים מבקש מחם וחד4
 יהרוס הפירסום הבנות. אחת את לשאת עומד אני העניין. את
 ואומנם, בקשתו. את ולשקול לדון לו מבטיחים עתידנו.״ את

הח מיתקבלת המקרה, של המיוחדות בנסיבות דיון אחרי
 של שמותיהן את לפרסם לא חזה״: ״העולם במערכת לטה

 לזיהויין. שיביא פרט כל לפרסם ולא אביהן, שם את או הבנות
 גם סיבה שום אין הישר. לדרך לחזור שאנס להן לתת צריך

 תפוחי' בשל תיכהנח, קצין־מישטרח, חוא אפילו האב, ששיני
בנותיו. של הבוסר

ה לאחת בטלפון חיום למחרת ההודעה נמסרת כאשר
 תופיע שלא רוצים ״אנחנו מרוצים. אינם חם ולירידה, אחיות
 נכמרים לפתע בבכי. פורצת הבת אומרים. חם ביכלל,״ כתבה

לא לפירסום, הכוונה אותו.״ יהרוס ״זה :האב על רחמיה
 בערבות, שיחרורה על גם שחתם הידיד, שעשתה. למעשים

 מזהיר הוא תפורסם...״ חזו הכתבה ״אם :תקיף יותר הוא
ברצח.״ רק יסתיים ״זה בטלפון,

איו המערכת. מצד הטלפונית השיחה מנותקת זה בשלב
 חזה״. ב״העולם במערכת החביב הסימון אינם זה מסוג מים

ברצח. איום על רשמית תלונה מוגשת למישטרח
 לטפל הבכיר המישטרה קצין של חבריו יצטרכו עכשיו
 אחד של גם אלא בנותיו, של רק לא למוטב בהחזרתו
החתנים.
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פרוסי עם מתפייס ׳לונדון ירון
ארסיים...״ נחשים אותם ״כל

 לפני אותי הביאה לא פעם אף המישטרה
 השופט עצור. הייתי לא ומעולם שופט,

 למישפט, עד לירות 3.000 להפקיד לי קבע
 שלישי. צד לירות 2.000 סך על וערבות

 3.000 שאת ברור לי היה משם, כשיצאתי
ליפן. שאצא לפני לשלם אצטרך הלירות

 בזמנו נתתי כבר לירות 2.000ש־ מכיוון
 להביא צריך שאני הבנתי לא במישטרה,

 שמתי לא שעות, 24 תוך הערבויות שתי את
 באוקטובר. 12ב־ היה זה הזה. לסעיף לב
 התיק, את השופט בדק באוקטובר 14ב-

 שלישי. צד ערב הביא לא שסרוסי וראה
כש למחרת. לפניו אותי להביא דרש הוא

 הוא אחרונות, ידיעות לכתב הדבר נודע
 ואילו צדמעצר. נגדי שהוצא לפרסם מיהר
 לפני ממש שנעצרתי כתב מעריב כתב

הארץ. מן יציאתי
 ידעה מדינה חצי ערכים. שר גדוד

ב שאגי חשב ישראל עם כל שנעצרתי,
 בירושלים, ישראל בשידורי הייתי מעצר.

 כמו השוער עלי הסתכל משם וכשיצאתי
 לא אתה ,תגיד, :ואמר נפוליאון, איזה על

 הוא ואז בדיחה, שזו חשבתי במעצר?׳
 כששמעו בעיתון. הידיעות את לי הראה

 שלם גדוד נמצא שלי, המעריצים זה על
בשבילי. לערוב שהתנדב

 ועם השופט עם בעימות להיות לא כדי
 רסלר, יהודה לעורך־הדין פניתי המישטרה,

 בית־ של לשופט־התורן ניגשנו ושנינו
ש בטלפון לי סיפר ציון סמל המישפט.

מאד. התרגז בן־ארי השופט
או קיבל ליבסון אליעזר השופט־התורן

 ואמרתי הבעייה, את לו הסברנו בביתו. תנו
 אי־ ושקרתה ערב־ערב הופעות לי שיש לו

 להזיק עלול שהפירסום לו הסברתי הבנה.
 אישור. לי ונתן העניין את בדק הוא לי.

בשבילי. ערב אריה אחי

 שלי את עשיית נגמר, הכל שקט. הייתי
 שופט כשאותו בבוקר, למחרת כאזרח.
 ואמר: רתח הוא באתי, שלא ראה בדארי

 שאתייצב ודרש ?!׳ הזה הסרוסי בכלל ,מיהו
 הוא בלישכה. אצלו הקרוב ראשון ביום

השופט־התורן. של ההחלטה את קיבל לא
 לא מי וחוגגים. צוהלים העיתונים ושוב,

 כשסיפרתי זה. את ציין לא מי זה, על כתב
מ נבחר שלי שהשיר למערכות־העיתונים

 אף בטוקיו, לפסטיבל שירים 1500 תוך
 מעורב כשאני אבל זה. את פירסם לא אחד

 ועוד כשימחה. מפרסמים כולם בשערורייה,
 במעצר, שאני לו מספרים הקהל, את מרמים

אחת. שניה אפילו במעצר הייתי שלא בזמן
 בעפולה באלהמברה, הופעות לי דפק זה

 בזמן ריבעי־אולמות, לנו היו ובבאר־שבע.
מלאים. להיות צריכים היו שהאולמות

 אלה לכל בז אני ייתבעו. העיתונים
 הם נכשל,׳ הגאון ,סוף־סוף לאידי ששמחו

 ה־ את תראו תראו, ,הנה, לעצמם. אמרו
 מהנחשים שרבים בטוח אני !׳שלכם סרוסי

 הקאריירה כל לי להפריע שגיסו הארסיים
שנכשלתי. מאד שמחו שלי,

 מוכן היה לא הוא השופט, אל כשבאתי
 3,000 את והגדיל אי־הבנה, שהיתר. להבין
 שלי עורך־הדין אלפים. 10ל־ ערבות לירות
 ב־ ההחלטה על עירעור להגיש החליט

המחוזי. בית-המישפט
 לדין לתבוע אפשרות שוקל אני בינתיים

 או־ השקרים את שפירסמו העיתונים את
 מסיבודעיתונאים, לערוך מתכוון אני דותי.

 חושב אני הקהל. לידיעת האמת את ולהביא
 שמחו הם אישית. אותי דפקו שהעיתונאים

ייכשל. ש,הגדול׳ חיכו פשוט הם מאד,
 להגיד רוצה אני האלה האנשים לכל

 כדי בכלל, אם זמן, להמון זקוקים שהם
נופל. סרוסי את לראות
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