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 לקבר מייד לשייכם היה אפשר לבושם
ביטניקים. או היפים של צות

ם מין; מי  ס
ודת

הע בשכונה המתיישבים אשוני ך*
 מעשר יותר לפני למקום הגיעו תיקה י

 את ושיפצו נטוש, מקום גילו הם שנים.
ידיהם. במו החדשים בתיהם

 גורס הגדול שחלקם הנוכחיים, התושבים
 זן- אסטרולוגיה, כמו ותורות אמונות
 סוגיה• על ואלוהיות יהדות קבלה, בודיזם,
 שנוצר הדימוי על מתרעמים השונים,
המת מבוגרים כאנשים שלהם. למושבה
 *הם אין רבה, ברצינות לעצמם ייחסים
 כדי בו שיש דבר באמונותיהם רואים

משונים. או מוזרים היותם על להצביע

 החמור היה המקום של האחרון הפירסום
מ שניים נעצרו שעבר בשבוע מכולם.
 הרואין. בהברחת כחשודים השכונה תושבי

 בוואדי נתגלה חצי־קילוגרם, במשקל הסם,
 מהם מעיינות״מים שבו יפה נחל ג׳עונה,
 שנמצא הסם, המושבה. תושבי שותים
 הראשונות הבקתות ניבנו שבו בוואדי
 להביא מאיים המושבה, גרעין את שהיוו
הקץ. את עליה

 איש דעה מלהביע נזהרים שה למרות
 חברו, מעשי את ׳איש לשפוט או רעהו, על

 הקשה הסם מן השכונה דיירי מסתייגים
 פרטיות בשיחות אולם בו. הסוחרים ומן
 מהם שרבים לעובדה מתכחשים הם אין

 ובמריחואנה, בחשיש בשימוש התנסו
במקו מאשר יותר לא אופן בשום ״אבל
 מופגנת,״ בצורה ולא בארץ אחרים מות
 עושים שאנשים ״מה בלהט. טוענים הם

כל הפרטי, עיסקם הוא בצינעה בבתיהם
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גזור ..תשכחו
ולומדים שבודקים אנשים של

 של תופעות כאן ״אין גלאון. .יוסי לציבור מודיע
 ריכוז כאן יש זאת, לעומת מינית. והוללות אורגיות

חייהם.״ של האמיתית החיים דרך את זהותם, את

 חוששים הם נזק.״ גורמים שאינם זמן
הט אחריו יגרור האחרון ׳שהגילוי מאד

 לניסיון עילה ויהווה המישטרה, מצד רדות
מראש־פינה. לסלקם
ש זה במיוחד, אותי שמרגיז ״מה
 ל־ קטמנדו מין של שם קיבל המקום

 כל הנה באים למיניהם. מחפשי־חוויות
 ושוחרי־הרפת־ מיקצועיים מציצים מיני

גלאון. יוסי זועם קות,״
המושבה. מוותיקי הוא 24ה־ בן יוסי

 ומתפרנס בה, יושב הוא שנים שבע זה
 משתדל הוא דירות. לחימום אחים מבניית
 ולנתץ המקום, של נכונה תמונה לצייר

ראש-פינה, של לקהילה שדבקו מיתוסים

לדבריו. בצדק,״ ״שלא
 סיבות,״ מיני מכל כאן לגור באו ״אנשים

 עם אנשים אותם בדיוק ״והם אומר, הוא
אחר. אחד כל של לאלה דומות בעיות

 קבוצה גם ויש ישראלים, הם האנשים רוב
 חודש־חודשיים כאן ׳ששוהים נוודים של

 לא אחד אף אחרים. למקומות ונעלמים
 הוא ולאן הגיע מניין אהד אף שואל
כרצונם. לעשות חופשיים וכולם הולך,
הגיעו האנשים שרוב חושב ״אני
אח במקומות מלחצים כתוצאה לכאן
 ״׳לא מסביר. הוא בעיר,״ ובעיקר רים,

 זו כי לטבע, לחזור לזה קורא הייתי
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