
הצבאי הוההה ש(

(ימין) ר,אגאלם צכאי ניספח
לעוזרת התאכזרות

עוץות־הבית טוענת ר לי והרביץ עלי ירק הוא
ישראלי בבית מיקלט המחפשת הפיליפיני הניספח של

הפרסית והונהגה

1
ה !ף* ד עי ת צ ל ע  האנסוטיים הפנים ב

ומטו מריצה הבית איו.מדרגות הגיעה * י1
 הדירות. לואחת זינקה ׳שניות ובתוך רפת,

 שלושים כבן גבר עמד ומאחוריה מכניסה
מהו בלבוש היסב, בגוי שחרחר, !ויותר,

בבו עצבנותו. את להסתיר ניסה הוא דר.
 הומה ברמת־הן דויד האלוף רחוב ואין קר

 לעמוד ואיש לו הפריע !לא וכך מאדם,
 שיבה הכניסה ליד המידרכה, שפת על

הבחורה. נעלמה
ה את לשכנע האיוש ניסה פעמים כמה
 הד אל הזד ושוב אליו, להתלוות צעירה

 מבטו עליו :כשנפל ירק והמתין. ׳כדדרסה
 הלא' האודה קם שם, שעבר שוטר של

 ומכוניות אל וניגש המיזרכה, מן רצוי
 אחד דיפלומאטים. של לוחית־זיהוי ובעלת

ש !מפני בעיקבותיו, נסע הרחוב !מדיירי
 ליד שנעצרה וראה גנובה, ׳שהיא השד
 זו בווילה בצהלה. יונתן ברחוב וילה

 קא־ אוסקאר הלויטאננט-קולונל מתגורר
בקי שנה לפני הפיליפינים. !מצבא נאלם

 עם ארצו, בירת ממאנילה, הקצין בא רוב
ה להיות עליו !וקיבל דיפלוימאטי דרכון
בישראל. ארצו שגרירות של הצבאי נספח

 ומצאה הנספח !מידי שברחה הצעירה
 האלוף !שברחוב הדירות מאחת מקלט
במשטרה, תלונה עליו הגישה לא דויד,

דודאדו אכרינה עוזרת־כית
הרע הדוד

 דוראדו אבלינה ממנו. מפחדת פשוט, היא,
 שהקצין המחשיבה ׳מעצם רק ׳מפחד רועדת
 שהוא נפי ,ויענישה, !ממיקלטה יוציאה

לדבריה. !בשיחותיהם, לה הבטיח עצמו
 יעשה לא קאנאלס אוסקאר הנספח אך

 יפעלו במקומו במדידיו. הזו המלאכה את
 שלא גדולים כוחות דוראדו אבלינה נגד

 בפניהם. לעמוד סיכוי שום לה יגיחו
 בכירים פקידים ממתינים ׳אין עפשיו נפר

 מן לאות אלא בירושלים במישרדיחחוץ
 הצעירה יאל שוטרים לשלוח נדי הנספח

הפיליפינית.

ת______ מו הלו מ
בשערות ומשיכה

* גגון * תי ; ל ש מ  לפעול יתחיל עצום מ
קא־ לנספח לעזור כדי עוצמתו בכל

 הפיליפי־ לנספח הפחת. מן להיחלץ נאלס
 לא בן ועל דיפלומאטית, הסיגות יש נים
 ■בתל־אביב, שנאן, לו לומר איש יעז

 בשערותיה ומושך בחורה מכה .אדם
 והיא כעוזרת, בכוח בביתו להחזיקה

 להיעצר עלול האיש כך, על לובן
 יכפר במישרד־החוץ פלילי. ולדין
את ולמלא הנספח לימין לעמוד גנים

לפי דוראדו אבלינה את להחזיר — שתו
 עפודותה יפי שתמו משום ׳מייד, ליפינים

 תוקף פקע גם ולכן הקצין של ביתו ׳במשק
בישראל. שהייתה ׳אשרת

ש בסתיו החלה קאנאלס הנספח ׳פרשת
 הפיליפינים ׳בצבא הבכיר הקצין עבר.
 דודתו בת את לתל־אביב ׳ממאנילה הגיא

טיפו פיליפינית !בחורה דוראדו, אבלינה
 המזרח בני כשל ואפה ,פיה, עיניה, סית:

 — מגילה צעירה נראית היא הרחוק.
בספ רועדות שפתיה גיזרתה. בגלל אולי

להת !מאמציה כל למרות סיפורה. את רה
 מפעם פורצת היא התרגשותה, על גבר

מר. בבכי לפעם
 עסקים מינהל שנתיים למדה אבלינה

לח נאלצה אך1 בפליפינים, באוניברסיטה
 לפרנס לאמה לעזור כדי ׳מללמוד דול
 האלמנה אמה ואחיותיה. אחיה ששת :את

 מישפח׳תה חיי נאג-קארלם. בכפר חקלאית
 אמח ומרים. קשים תמיד היו אבלינה של

 שנועדו ביום, ליחות כשמונה השתכרה
 היחיד המזון את אכלו הם אודז. לקניית
 המוצלח האיש שבא עד וחלמו. חזה, היחיד

 לקחת והציע קאנאלם, הקצין שכמישפחח,
 !תבשל. חיא לתל־אביב. אבלינה את ז#זו

 ותקבל ילדיו, בשני תטפל ביתו, את תנקה
המשר אין בביתו(בפיליפינים ולינה אוכל
הסכימה. אבלין בכל). שווים תים

 לתל- הניספח שהגיע אחרי קצר זמן אך
 כבל שבצהלה בווילה לחיות והתחיל אביב

 האשד. חזתה כבר המערב, מן דיפלהמאם
 ומהלומו* אגרופיו את מפשרה הצעירה

 ששמעו ומספרים הני׳ספח של שבניו תיו.
בו ראוה ואחר־כך העוזרת, צעקות :את

הווילה. מן רחת
 פשע־ לי ומושך אותי מסה היה ״הוא

 דרישותיו,״ את ממלאת הייתי לא אם ■רות,
 ולא חולה, הייתי ״פעם אבלינה. סיפרה
 שאני ירצה אוסקאר לקום. !מסוגלת הייתי
 קונסואלה !מאריה ;אשתו !ועם איתו ,אסע

 בילדים, לטפל כדי בחג-המולד לירושלים
 הוא הרגליים. על לעמוד יכולתי לא ואך

 לא ומילים לי אמר !בשערות׳ אותי ׳משך
 עומדת שאני פחד הוא לי. והרביץ יפות

אחר. ׳במקום לעבוד ■ולהתחיל ;אותו
 שם הסתים, לאחד ברחתי עלי. ירק

 לביתו חזרתי ללון. לי ונתנו אותי
שלי, הבגדים את לקחת כדי אוסקאר

 לי נתן לא אותם. לי לתת רצה לא
אותי שושלח עלי איים הבית. את

 אני כרטים־זהטיסה ואת לפיליפינים זרד■
עבודה אקבל שלא שידאג אמר הוא

 החשבוניות את ויגמור בארצי, מקום באף
אותו.״ אשכח שלא כך אתי

 בצהלח. חניספח למעון חזרה אבלינח
 לברוח נאלצה קצר זמן ׳שכעבור אלא

יבח. שחיכה המכות בגלל ׳ושוב — שנית

מי_____
מתעשר!

י ד ת , ע ד רוס הזזקטור השגרירה, יו
 הפרטיים מיבצעיו ׳על סוריאנו, ליטר. י י

 לא השגרירה שלה? הצבאי הניספח של
הב קאריניו הקונסול אך לענות, מיהרה

 לא הוא שאף אלא בעניין. לחקור טיח
 רשג- של מקורביה ואולם, עתה. זח* השיב
 מאנילה לממשלת הודיעה כי גילו רירה

■והסתבכויותיו. הניספח מעללי על
 ״אב־ עמדתו: את הבהיר החוץ מי׳שירד

נצי ר״שמית. אשרה קייבלח דוראדו לינה
עוב להביא חשאיות !מחוץ־לארץ גויות

 מודיעה עבודתם, סיום בעת לארץ. דים
 את !מעביר והוא למישרד־החוץ, השגרירות

 לא- ולמישטרה. העבודה למישדד המיידע
 בארץ.״ לשהות ;אשרה לה איו חר-׳מכן
 לגרש יתיר מ״שרד-החוץ ׳אחרות, במילים

 נשאלות אך הארץ. ׳סן דוראדו אבלינה את
שג ועקמו ומ״שרד־החוץ, !מדוע השאלה:

ה על ומגיבים אינם הפיליפינים, רירות
 שהביאה הפיליפיניות ;שהבנות עובדה
 השייכת בטאנילה, :מטפלות :של סוכנות

 כל להן אין — נאסר ששמו לישראלי
 בסביון? העשירים בבתי !מעבודתן זכויות

 במשק עבודה בל עושות אלה בנות הרי
 ומקבלות ז/אינן — בילדיהם ומטפלות הבית

 שסיפק הסוכנות בעל (לעומתן שכר. כל
עמלה.) או חורש, מדי שכר מקבל אותן

 )1906 הזה (העולם שנים שלרש לפני עוד
 דה־מנו־ כוסה הפיליפינים קונסול נישאל

 שום אץ ארצו שלבנות הוא יודע אם אל,
 על-פי להן זכאיות שהן חברתיות זכויות

 שהעובדה הוא היודע בארץ. בעוברן החוק
 בסוד נשמרים סאן ומעשיהן בישראל שהן
 לו איכפת לא כלום השילטונות. מפני

בני יפאן !מוחזקות ארצו שבנות ■לקונסול
 יוכלו לא טובים ׳תנאים ששום !מחפיר, צול

להצדיקו?
 חייך. רק בתגובה, התרגש. לא הקונסול

הפי !בנות מעבודת ;מאד מתעשר מישהו
 כראי. העסק ולכן ׳סביץ. בבתי ליפינים

 אב- רק בתיירות. .אשרה לקפל יוסיפו חן
תגורש. דוראדו לינה
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