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 להירדם מסוגל שאינו עד־כדי־כך לכך
 מתחנן הוא כך משום נכבל. אינו אם

להענישו. שיבואו לילה־לילה
מכור־ הפך שאלי האב גילה גם כך

לה הצלחתי ״לא הכלא. כותלי בין לסמים
זריהן. -שלום סיפר אומר,״ הוא מה בין

 שהוא המילים סמרטוט. כמו. :נראה הוא
 עושה הוא לזו. זו קשורות לא מפיו מוציא
 נפשי פצע ושזהו אנושות, שנפגע רושם

 מנהל- עם לשוחח מייד ביקש האב דווקא.״
 במקום הבכירים הפקידים ואחד הכלא,
 ששום מה מקבל אלי, בנו, כי לו בישר
מקבל. אינו תל־מונד בכלא אחר אסיר

:הפקיד השיב הדבר, מה האב לשאלת
 סיגריות שתיים־שלוש פה מקבל אחד ״כל •*

 בידי מחזיק אלי מה בעצמך, תראה ליום.
לו יש צ׳סטרפילד. של שלמה חפיסה

התלוצץ. אצלנו!״ פרוטקציה
״פרוטק השתכנע. לא זריהן שלום אך

 לשוחח מסוגל אינו ״הרי הזדעק. ציה?!״
 זאת לגמרי! מסומם שהוא בגלל איתי

 ״הבן בשלו. עמד הפקיד !״ ? הפרוטקציה
המ לאב אמר שלי,״ הבן כמו הוא שלך

 לך אין כאן. בו מטפלים ״כולם זועזע.
 חש האב אליו.״ לנו יש יחם איזה מושג

 החליט הוא לו. לועג הפקיד כי במפורש 1
להילחם. ך

 עלה זריהן, שלום האב, :לטיפול לא
והמישפחה ,1950 בשנת ממארוקו לישראל

זריהן ואלי שלום
בן־אדם של צל

 שבע לפני בקריית־שמונה. דירה קיבלה
הב משישה אחד אלי, ליפו. עקרו שנים
 הוא .11 בגיל כבר החוק עם הסתבך נים,

ביפו, מקומיים נערים חבורת עם התיידד
פרי הסורגים. מאחרי אל דרכו החל וכך ,

 המיש־ לידי הביאוהו רבות וגניבות צות
להע ביקש אביו תכופות. לעיתים טרה
 בר־ מסיבת לו ערך דרך־הישר, על לותו

לעבוד. ושלחו מפוארת מיצווה
ל אלי נשפט לאחר־מכן קצר זמן אך

 עבד ־שוב משהשתחרר, מאסר, שנתיים
 בעוון למאסר נשלח ושוב קצרה, תקופה

 תל־מונד לכלא בהגיעו חדשות. פריצות
 נוטל החל הוא הקשים. הסמים את גילה

 גזר ״השופט עצמו. של צל והפך מורפיום, נ
 לתל- אותו שלח כשהוא עונש־מוות, לו

שלום. אומר מונד,״
עונ ריצוי את לסיים אלי עומד בקרוב

 אינו האב אך הביתה. ולחזור המלא, שו
 ״לקחו בבית. לקבלו יסכים לא הוא מוותר.

״ורו אומר, הוא ,״15 בן נער לכלא ממני
 שלי הבן !גמור בן־אדם לי להחזיר צים

 אותו י'שלחו שלא למה !מת כמו נראה
 שמחזירים לפני מסמים, גמילה לטיפול ג

הביתה?״ אותו
 על כלשהי תשובה קיבל לא עדיין הוא

 שאי־פעם ביטחון כל ואין הנוקבת, שאלתו
 את לקבל ניסיון כל כזו. תשובה יקבל

 שירות נציג לוי, חיים גונדר של תגובתו
 בתוהו. עלה זו, פרשה על בתי־הסוהר,

 ובל- בל־יימצא בחינת לפתע הפך הנציב
להגיב. כנראה, מסרב, הוא יישמע.
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 ,19 הנשיא יהודה רח׳ רוזנבלוס,
הרצליה

 בממשלת־צללים. שר •
אילת רח׳ לסינגר, ישראל

 בח־ים רמת־יוסף, ,19
המבול. — אחרי 9

רח׳ פרבר, ואידית חיים
הרצליה ,24 פינסקר

 את עוזב האחרון הקולוניאליסט •
אפריקה.

אורלנסק׳ רח׳ יהישלום, שאול
פתח־תיקווה ,7

 עדיין השלישי האדם של צילו •
אימים. מהלך

כרכור אחוזה, רח׳ לביא, נדב

של ופלקטים תמונות של גדול מבחר
— והקלאסי המודרני הציור גדולי
ו־ פלקטים של מקצועית הדבקה

תמונות.
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