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החיים דרכי
 שד החיים עלובי ■
 אינם מדינוז־ישראר 1
 הם בהצגה. מופיעים ן
 באולמות מככבים 1
המעצרים. |

₪ אלון אילנה
 יכולה לא אני שם! ריח .איזה
 עד אמרה פונקתיד מעמד! להחזיק

 כשהיא דבוריו, פנינה רכת־הדץ
 מאולם־ ביציאה פניה, את מעווה

 ב־ השלום בבית״מישפט המעצרים
שהפ היפה, עורכת־הדין תל־אביב.

 לסניגוריה, מתובעת לא־מזמן כה
 של וריחם טעמם את כבר שכחה

האחרו בשנים אולמות־המעצרים.
 בבית־המישפט הופיעה היא נות

 העליון. ובבית־המישפט המחוזי
המעצרים באולם ביקרה השבוע

דבורין סניגורית
ריחר .איזה

 דגל־ אנשי של במעצרים דיון לשם
התורה.

 אולם־ היה הרביעי היום בבוקר
 כמה במיוחד, הומה המעצרים

 שלושה על הצטופפו גברים שורות
 מקום כמעט הותירו ולא ספסלים,

ולשוטרים. לעיתונאים
 הספסל על ישבה אחת אשה
 במבט דוכן־השופטת. שליד הצדדי
 כקוקסינל. העצירה נראתה שיטחי

 ארוך אפה ורזים, ארוכים היו פניה
 מדובלל. הבלונדי ושערה ומעוקל,

 וחצאית- חולצת־גופיה לבשה היא
 שהשאירה וקרועה, מלוכלכת מיני
לגמרי. חשופות הרזות רגליה את

 העצירים, אחד התפתל לפתע
 מהספסל. ונפל האחרונה, בשורה

 והקיא הריצפה על הצטנף הוא
 נרקומן״ .אני רמים. בקולות־אנחה

 מהשוטרים וביקש העציר, אמר
 שיוכל כדי מהאולם, להוציאו
 של הראשון השלב על להתגבר
בגוף. הסם מחסר כתוצאה ה,קריז',

 השוטרים ריח. נגד תרסיס
והמקיא, המתפתל מהעציר נרתעו

2706 הזה העולם

 עזרו לספסל־המעצרים חבריו ורק
 העצירה פניו. את וניקו לקום לו

 ממקומה קמה באולם היחידה
 אשתו,״ .אני אליו, להגיע וניסתה

 הנרקומן את הוציא שוטר מילמלה.
 בתרסיס המקום את וריסס מהאולם

רעים. ריחות נגד
בהא הדיון מועד הגיע כאשר

 הנרקומן, העציר של מעצרו רכת
 גברים שלושה עם יחד כי התברר
 בכך חשוד הוא אשתו, ועם נוספים
 בתל־ זונה שחיפש אדם ששרד
הע כי טען המישטרה נציג ברוך.
הנר של אשתו הבלונדית, צירה
 שדדו ואז הלקוח, עם שכבה קומן,
 בתחתוניו הגברים. שלושה אותו

 שקלים, 200 נמצאו הבעל של
מלקו נשדדו המישטרה שלדיברי

הזונה. של חה
 המישטרה החזירה הדיון לצורך

נר לאולם־המעצרים. הנרקומן את
 מהנרקומן השכיח הדיון כי היה אה
 לפני סבל שמהם הקריז, סימני את

אחדות. דקות
 סניגורם אלוני, משה עורך־הדין

 השופטת לפני טען החשודים, של
 למעצרם מקום אין כי ברון ציפורה

 על קם הנרקומן דבריו. את ונימק
 לסני־ לעזור כדי רגע מדי רגליו

 ער מפי נזיפה אחרי מיד וישב גורו
 מחו־ קטן־קומה, היה הוא רך־הדין.
 קצרים במכנסיים לבוש טט־פנים,
ומזוהמים.
 הסניגור של טיעוניו במשך

 להכניס פעם מדי הזונה ניסתה
 שאלה לדבר?" יכולה ״אני מילה.

 ובכל השופטת, את בקול״בוכים
 יסיים כאשר כי לה הובטח פעם

 היא גם תקבל דבריו את הסניגור
זכות־דיבור.

 של תורה לבסוף הגיע כאשר
 קמה היא דבריה, את לומר הזונה

 רגל את לשופטת והראתה ממקומה
 ברגל משותקת ״אני שלה. ימין ויד

 איבריה את והניעה אמרה, וביד,״
רח מעוררת בצורה המדולדלים

 אם כלום. עשיתי לא ״אני מים.
 200ה״ את אחזיר אני אז רוצים,
 אותם, ואחזיר אעבוד אני שקל.
 לא למעצר, אותי תשלחי אל אבל

 אלוני עורך־הדיו כלום." עשיתי
 היתה העצירה כי לשופטת אמר

נפשי. בטיפול
 השני העציר לזונה. נהג

 גם ביקש גדל־מידות, גבר בתיק,
 משהו לך ״יש מילה. להוסיף הוא

 סיים? שלך שהסניגור אחרי לומר
 אתכם ייצג אלוני עורך־הדין הרי

 השופטת. אמרה מצויינת,״ בצורה
 דברים ״יש התעקש. העציר אבל
אמר. יודע,״ לא הסניגור שגם

 בחברת־ כנהג שהוא הסביר הוא
 את קרובות לעיתים ומוביל מוניות
 עבודתה. למקום בעלה ואת הזונה

 במוסך, המונית היתה ערב .באותו
או שאקח להם הבטחתי כבר אבל
 הפרטי ברכב אותם לקחתי אז תם,

 אני למקום. התגלגלתי וכך שלי,
ציין. נהג,״ רק אני מכלום, יודע לא

 המעורבים כל את דנה השופטת
 הזונה מעצר. ימי לארבעה בפרשה

 מרתף־המע־ לכיוון מהאולם יצאה
 ליד עברה וכאשר בצליעה, צרים
פיו. על לו נשקה בעלה

מהאו יצאה שאשתו אחרי מיד
מי הוא בקריז. הנרקומן נזכר לם

 לשוטרים״: ואמר תחתוניו את שש
למ אותי תורידו משלשל, ״אני
והשו אותו, הורידו השוטרים סה•"
המעצ ביתר לדון המשיכה פטת
 עומר והקיא הצואה כשריח רים,

באולם.

 שבוע בד
איש■ רץ ע□

למשחך או לבחו
 למשרדך! או לביתך אישי רץ עם אליך יגיע ה1ה השל□ מהיום

למשרדך! או לביתך מהדפוס ישר עסיסי, לוהט, טרי, חדש,

ז יודע אתה מאיפה
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