
ש הלסביתוהדיירת הזמות 1ית ־ לבית־המישפט הגי
 בית- ישל צו לי שתראה ממנה ביקשתי

המישסם.
 השיבה בית־המישפט,״ מצו יותר ״אני

אישי.״'■ באופן לך להגיד ״באתי הקצינה. לי
 לא את בית־המישפט, של צו לי תראי

 הקצינה אך אמרתי, אותי להוציא יכולה
 לא ״אם אותי: הזהירה היא התעקשה.

 הדברים את מהמירפסת זורקת אני תצאי,
שלך.״

 במו לראות רוצה שאני לקצינה, עניתי
 את המירפסת דרך תזרוק היא איך עיני

 ציותה אותם. זרקה לא היא אך הדברים.
לח המישטרה לתחנת מייד לבוא עלי

 עם שאתקשר לה עניתי הלכתי. לא קירה.
הדירה. את עזבה היא ואז שלי, עורך־הדין

 ושתקפתי מברג לי שהיה אומרים, הם
 הוא שקר. זה הקצין. שחר, את בעזרתו

 ־► הדוברמן כלב איתי ויחד שלי, לחדר נכנס
 והסתכלה עמדה עירית שלו. והחבר שלו

 ואני המיטה, על אותי הפיל אילון כאשר
 שוטר, גבר, הוא ממנו. להשתחרר ניסיתי

 פגע גם הוא ולהרביץ. לתפוס איך יודע
 באחת מיקלט שמצאה ההולנדית. בבחורה
 יתקרב שלא אותו הזהירה ומשם הפינות,

אליה.
ה את עליו שפכתי אני נכון, ^י שקוו  המ

ההו הבחורה על התנפל כשהוא ביד, לי
מה עגיל לי תלש שחר הקצין לנדית.

 כשהשתחררתי שלי• לחדר אחרי ורדף אוזן
 ו- לרופא ללכת לצאת, ביקשתי מידיו,

למישטרה.
 אמר שחר וצחקה. עמדה בולקא עירית

 שכנה, צעקתי. במכות. אוחי שיהרוג לי,
 נכנסה התחתונה, מהקומה שפירא גברת

אותי. מחזיק שחר איך וראתה
 לי שהיה קטן מברג תפסתי בכיתי.

 ,ו יתן לא שאם עליו, ואיימתי בארון־הבגדים
במברג. אשתמש לצאת, לי

 על להתלונן ביקשתי בתחנת־המישסרה
 להתלונן. מה על לי שאין לי ענו תקיפה.
 שהגיע לשוטר אמר שחר הקצין בעצם,
 אומר שאני מה ״תעשה בניידת: לדירה

במעצר.״ אותה ותשים אותה קח לך.
 את פגשתי הירקון למרחב כשהגעתי

 ראית, ״נו, י: ל אמרה היא זוהר. רחל
!״אותך תפסנו

 הסתגרה ממעצרה, ששוחררה הרי ^
■  כמה ובמשך ידידים, אצל לד טליה י

 לא לכן העיתונות. ספני הסתתרה ימים
תגו את שעבר בשבוע להשיג היה ניתן
 עירית לשעבר, ידידתה להאשמות בתה

).2354 הזר. (העולם בולקא
 בבקשה לבית־המישפס פנתה בולקא

 עליה שיאסור טליה- נגד צו־מניעה שיוציא
המ מסיבות־נשים. השכור בחדרה לערוך
 שלה דיירות־המישנה הלסביות. של סיבות

 עוגמת־ לה גורמות — בולקא טענה —
ואי־נוחות. מבוכה נפש,

 תל־ סוכנת־ביטוח טליה, ניאותה השבוע
 חוש־ההומור את איבדה שלא ),29( אביבית

 דברה את לומר הפרשה, למרות שלה
 הזה. להעודם

לוי: טליה סיפרה
ההולנדית. חברתי גרי. עם מהים חזרתי

 ציל- מבפנים. נעולה היתה הדירה דלת
 שחר, איליז המישטרה קצין הוא, צלתי.

 שחור דוברמן כלב החזיק הוא לי. פתח
 אמר. תכנסי״, ״את נורא. פחדתי בקולר.

בחח!״ תישאר ״חברתך
למדרגות. חברחי את דחף הוא

 איים הוא עליך,״ להתנפל לכלב ״אגיד
עלי.

ל להיכנס פחדתי לעשותו יכולתי מה
 שחר. אילון המישטרה קצין כשהוא, דירה,
 בדלת לי מחכה בולקא, עירית של חברה

 למיש- וצילצלתי ירדתי הדוברמן. כלב עם
עלי. שמאיימים אמרתי טרה.
 אילון :עניתי אותי. שאלו — מאיים מי
שחר•

היו לי ענה מהמישטרה״. הוא ״אה,
תלונה״. להגיש הנה ״תבואי מנאי.
ב לתחנת־המישטרה ללכת יכולתי איך
 שאילון במקום ולהתלונן הירקון מרחב
 הזהיר הוא ו קצין־מישטרה משמש שחר
 לצלצל יורדת שאני לו כשאמרתי אותי.

 נגדך. אתלונן תתלונני, ״אם למישטרה:
שעות.״ 48ל־ אותך יעצרו
בלילה, וחצי 1 בשעה זה, בחודש 6ב־
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 הדלת. את -תפתחי בדלת: שוטר צילצל
 לדבר רוצה ״אני אמר, הוא מישטרה,״

 ושאני לדבר, שעה לא שזו עניתי איתך.״
לישון. רוצה

 חזר איתר.״ לדבר מה יש לנו ״אבל
הדלת. של השני מהעבר השוטר

 בשעה איתו לדבר אוכל שלא עניתי.
הק של החברים אתם בבוקר. שיבוא זו.

 עירית עם בדירה נמצא והוא שחר צין
האלה. בתנאים לדבר טעם ואין בולקא

 ז עושה את ״מה :שוב שאל השוטר
בחדרי״ לבד את

שלי. החברה עם נמצאת שאני לו, עניתי
ז השוטר התעניין עושה,״ היא ״מה

במיטה. ישנה שהיא לו אמרתי
 אחר. שוטר שלח הוא וחצי שעה כעבור

 את שאפתח ממני לבקש התחילו שוב
 ״אני בוקר. לפנות בשלוש היה זה הדלת.
ביקש השוטר. התחיל איתך,״ לדבר רוצה

בזו. בשעה ולא בבוקר. שיבוא ממנו תי
שאג לפני בבוקר. חמש בשעה ״אבוא

והלך. הבטיח המישמרת,״ את מור

דרש: הקצין
תיגגודת

 הופיעה שעבר, בשבוע הימים אחד ף*
 עצמה את שהציגה קצינת־מישטרה, ~

 מישטרת של הירקון ממרחב זוהר כרחל
 וחברה, בולקא עירית בינתיים, תל-אביב.

 את לי ניתקו שחר, אילון המישטרה קצין
הוצי לבישול, הגז את סגרו זרם־החשמל,

 להתלונן הלכתי הטלפון. מכשיר את או
 אלי שלחו הם הירקון במרחב במישטרה

 זוהר: רחל הקצינה את לביקור
 ציוו- מהדירה,״ מיד לצאת צריכה ״את

הקצינה. עלי ,תה
 שאני קבעה היא מה סמך על שאלתי

לצאת. צריכה
 זכות לך אין מהדירה! תעופי ״את

לי. הסבירה היא בדירה,״

בית־ לאולם בכניסה בולקא עיריתבבית־המישפט זמרת
 עם יחד בתל־אביב, מישפט־השלום

 י בתמונה! שחר. אילזן המישטרה קצין חברה, את המחליף שלה, הצמוד שומר־הראש
בשלום. חיו עדיין כאשר במסיבה, לוי. טליה עם ביד יד (מימין) בולקא עירית למעלה:




