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שופט של הנוגים זיכרונות*! ה
 .מבקשת המישטרה

 מה מעצר♦ הארכת
? המעם בכו

 נוגות בעיניים הביט שליו אפרים משופט
 לפניו שניצב פרוסט, אדם בעורך־הדין

 נאשמו שבו מישפט זד, היה לעונש. וטען
ה ממכוניות. בגניבה צעירה ונערה גבר

ו שירות־המיבחן מתסקיר ציטט סניגור
למרשתו. אחרונה הזדמנות לתת ביקש

 הועלו הנערה של המייוחדות נסיבותיה
 אז אבל רב, בכישרון הסניגור על-ידי
 תוכל ״האם ושאל: השופט אותו הפסיק
 מעשיה?״ על תחזור לא שהיא לאמר

 כזה,״ דבר להבטיח אוכל לא ״בכנות,
לשופט. פרוסט אמר

 אמר נוגים,״ הירהורים בי מעורר ״הדבר
 הייתי כאשר חודשים, כמה ״לפני השופט,

 גבר לפני הובא במעצרים, תורן שופט
 עם אותה מצא כאשר אהובתו את שהיכה

 המישטרה אותה. יהרוג כי ואיים אחר,
 יהיה ומה ימים. לעשרה לעצרו ביקשה

 מסוכן? להיות יחדל אז האם ,11זד ביום
 ימים? עשרה במעצר להחזיקו הטעם מה

 ,11ה־ ביום אותה רצח לא אמנם הגבר
 חודשיים.״ אחרי אותה רצח הוא אבל

 נראה והוא נצצו השופט של עיניו
ארוכות. דקות כמה עוד מהורהר

תל־אביב
ם, אור ?1־1׳ אור אדו

 שסירבה זזאשה
 הדין את לקבל
נדו? בקו? ומחתה

השוט של להיעדרם שונים תירוצים יש
 נחוצים, כה הם שבהם ממקומות דווקא רים
 לעיר בכניסה סואנים, בצמתות למשל, כמו,

ל ממהר אחד כשכל בבקרים, ובתוכה,
 המרובות החשמל הפסקות בעת או עבודה,
 אינם כשהרמזורים אלה, בימים כל־כך

 קיים אומנם כי שחושב, מי יש עובדים.
 רבים ויש במישטרה, בכוח־אדם מחסור

 לרשום יותר נוח לשוטרים כי הסבורים
המידה. מעל עסוקים והם דו״חות־חניה,

בשד כי הדעת, על להעלות קשה אולם
 בתל-אביב אלנבי רחוב פינת רוטשילד רות

 דו״חות. שרושמות שוטרות שתי מוצבות
 לזרם ומפריע ברמזור החונה לרכב לא

 לאוטד לא לא !רגישה כה בצומת התנועה
 ונכנסים רמזור להרוויח המצליחים בוסים

 הול־ מפתיעות פשוט הן אדום. באור אליו
אדום. באור הכביש את החוצים כי־רגל

 במדים, לבושות שהן למרות כפרה.
 במרכז אדם המוני בין בהן להבחין קשה

 ניצבות הן וכך תל-אביב. של המיסחרי
 קל. והטרף לטרף, כמשחרות המידרכה על
 בדרד־כלל זו. עבירה מבצעים המונים כי

ה משוק הממהרות קשות־יום נשים אלה
 לי ״אין סלים. עמוסות כשהן לביתן, כרמל

 בסך- ירוק. שיהיה עד ולחכות לחכות זמן
 אפשר מכוניות וכשאין קטן, כביש הכל

 אחת אומרת לאיש,״ להפריע בלי לעבור
 שמירת על לממונות כיאה והשומרות, מהן.

 ה־ הנשים. לתחנוני שועות אינן הסדר,
עילאית. בשלווה נרשמים דו״חות

 בהליכה האשה של ושכרה הדין, משנגזר
 קנם על־ידי בהפסדה, יוצא לשוק מפרכת

 ״כפרה״, ממלמלת היא לירות, עשרות בן
 ומחכה לארנקה הצהוב הטופס את דוחפת

 שהופעתה אחת, צעירה אך הירוק. לאור
כל ממצוקה סובלת אינה כי עליה העידה
 צו על־פי לבושה בצעקות. פרצה כלית,

 פארה א-לה בתיסרוקת האחרונה, האופנה
 את ניסתה היא המיספרה. מן הישר פוסט,

 לדעתה היו שעשויות האפשריות הדרכים כל
 בכתה, צעקה, היא מהקנס. אותה לפטור
 בעיקשות, וטענה בייאוש שערותיה מרטה

 ״לא בנפרד: מילה כל מדגישה כשהיא
 !״בירוק עברתי אני !מכלום יודעת

 עיוורת בטח ״היא :לידה הפטיר מישהו
 ומשהדו״ח עזר. לא זה גם אולם, צבעים.״

 בקול בשוטרת הפצירה היא נרשם, החל
תשלו לכמה הקנס את תחלק כי מתחנן,

 ניסרה קשוחה, פנים בהבעת זו, אך מים•
 או שתשלמי, ״או ואמרה: הדו״ח את לה

 ניסו והשבים העוברים למישפט.״ שתבואי
 חמישה בסך־הכל כסף, כלום ״זה לנחמה:
שקלים.״
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