
במדינה
זיזפים

איד* וואיפה,
 לירות, עשר בני המזוייפים, השטרות

חו המדינה, ברחבי להופיע השבוע המשיכו
למ הראשון. השטר שנתגלה אחרי שלם דש

 ברבים, פורסמו ברורים שסימני־היכר רות
ה שמספר כזאת, במידה מוצלח הזיוף היה

עין. למראית גול המזוייפים שטרות
 כי האפשרות את המשטרה חקרה תחילה

 בית־ הארץ גבולות בתוך הקים זר מומחה
 אפשרות אך סחורתו. את בו מדפיס מלאכה,

ה רק נשארה לחלוטין. כמעט נפסלה זו
ל מעבר מוברחים השטרות כי אפשרות

גבול.
 הראשונה בפעם גרמניים. מומחים

 מזוייפים בשטרי־כסף ישראל משטרת נתקלה
ה בעקבות התחקו חוקריה .1951 בשנת

במ הערביים הכפרים אל הגיעו שטרות,
 פלאחים נמצאו במהרה הישראלי. שולש
 על־ידי אליהם הועברה המטבע כי שהודו

 הכסף את מכרו הם לגבול. מעבר מבריחים
 לירות 10 של במחיר יהודים, למתווכים
יש לירות 1000 של חבילה לכל אמיתיות
מזוייפות. ראליות

החקי את העשירו לגבול מעבר מודיעים
 שט־ לזיוף מיוחד מכון על סיפרו הם רה.

 בעזרת בירדן שהוקם ישראליים, רי־כסף
לג ברורה: היתה המטרה גרמניים. מומחים

 הישראלית, הלירה שער להתמוטטות רום
 והסתננות ריגול פעולות למימון קרן וליצור

מהי משטרתית פעולה המדינה. שטח בתוך
הנסיון. את סיכלה רה

הוב הכסף כי המשטרה הניחה הפעם גם
 זה, שבוע בסוף השאלה, ערבית• מארץ רח

ואיך? ארץ, מאיזו עדיין: היתד,

חיים דרכי
ת שקיק עו טב מ

 גולדברג, לאברהם מזדמנת יום בכל לא
ה ביפו, עממי בשיכון זקן לילה שומר
 לפני אלמוני גבר בפניו ששטח זו מעין צעה

כ עצמו את שהציג הגבר חודשים. ארבעה
ב לגולדברג סיפר מאוסטריה, חדש עולה

 הארץ אל להבריח שהצליח רצוצה אידיש
ל רוצה והוא זהב, מטבעות מלא שקיק

מהן. היפטר
 לראות ביקש הוא האמין. לא גולדברג

 הצורף דוגמאות. הביא האלמוני דוגמאות.
 גולדברג: באוזני אשר המטבעות, את שבחן
לירה.״ שווה גרם כל זהב. מטבעות הן ,אלה

 וגולדברג העולה נפגשו הבדיקה למחרת
 450 ששקל מטבעות שקיק תמורת בשנית.

 הצורף, אולם ל״י. 450 גולדברג שילם גרם
 על לכן, ק־דם יום אותן לקנות שהסכים

ל נאלץ היה בפניו, שהוצגה הדוגמה סי
 אותך ,רימו הזקן: גולדברג את הפעם אכזב
נחושת.״ מצופה פח זהו סבא.

ף לו א ך התי בכרית־המועצות. סג
לתי התאים במשטרה גולדברג׳ שמסר אור
 מתלונות הבלשים בידי כבר שהיה אור

 ישר לפנות עליהם כי ידעו הם קודמות•
ליש שעלה גר יפו, תושב פיגמן, יצחק אל

ה מלחמת פרוץ עם מברית־המועצות ראל
ב הסובייטי בצבא ששירת לאחר עצמאות,

סגן־אלוף. דרגת
 יצחק של בחסיבתו רב־סרן שהיה פיגמן,

 שלא אחרי צר,״ל את לעזוב נאלץ שדה,
 העברית. השפה קשיי על להתגבר הצליח
 פיגמן, התגלגל השירות את שעזב לאחר
 הוא דחי. אל מדחי ילדים, לשני ואב נשוי

 בעיסקות עוסק היה עבריינים, עם התחבר
המטבעות. עיסקת של מסוגה מפוקפקות,

 פיגמן התנצל לאכול,״ מה לי היה ,לא
 זה. את לעשות מוכרח ,הייתי נתפס. כאשר
 אין לאכול, מה אין אם — מבינים אתם

ברירה.״

ם שעי פ
א ה□ ט •שבו ל ק ש ב

הת ,19 קוזי, מרדכי נעצר בו בלילה
 דחופה. להתיעצות סלמה קלפני כל אספו

 החליטו. הם בערבות,״ אותו לשחרר .צריך
 הכנופיה, מראשי אחד קוזי, היה אחרת כי

 של אי־פעילותם את נכונה להבין לא עלול
הכלא. מן בצאתו למענו, חבריו

 פנו ,23 — 19 בני כולם הכנופיה, אנשי
 ישראלי. (.מרקו״) מרדכי של מסעדתו לעבר
 קוזי. נעצר זו במסעדה בדיוק

 ״צריכים המסעדה: לבעל פנו הם .מרקו,״
ו)2 בעמוד (המשך
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ה ויי... היה הקטנה בתה שד המצע בנהרה... התעוווה נאוידה

ע בננו ירוה!ערגה

צילצל האימים, מכשיר ^טדפון,
 חדרה, משטרת של החקירות במשרד | (

 היה כרכור מתחנת השוטר לצהרים. סמוך
לממו לדווח חייב היה הוא לתקנות. נאמן

 לידיעתו. שהובא חמור מקרה כל עליו נים
 שמסר: הסרטים את נייר דף על רשמתי
 שנתים־ בת ילדתו ניג׳מה, נעלמה ״הלילה

 מכפר אל־חאליל, סעיד חג׳ עסאד של וחצי
ערערה.״
ה אבי אל־חאליל. משפחת את הכרתי
 היה סלמה׳ אל־חאליל סעיד חג׳ משפחה,

 זו היתד, ערערה. כפר של הכל־יכול שליטו
 הגיעו שקשריה ועשירה מסועפת משפתה

 החלטתי ורבת־עמון. ירושלים ג׳נין, עד
 כיתת גייסתי החקירה. את בעצמי לנהל

לדרך. ויצאנו מכונית הזמנתי שוטרים,
 שאוזירתו הבחנתי לכפר בהגיענו כבר

ה היה כלל בדרך שלשום. כתמול אינה
 הכפר, בפתח לנו מחכה בעצמו מוכתר

 היה לא הפעם מנכבדיו. כמה יחד ואתו
 מסביב שהתאסף השאבאב את שאלתי איש.

 לכיוון הצביעו והם המוכתר, היכן למכונית
 משפחת של האורחים קבלת חדר המדאפה,

לשם. פניתי סלמה.
 סעיד חג׳ את מצאתי המרווחת במדאפר,

 הכפר. נכבדי וכל המוכתר בניו, אל־חליל,
 בחדר. ריחפה ועייפות עצבות של אווירה
 וכי קרה, מה לי הסבירו קטועות במלים

 ללא כנראה אך נמשכים, עדיין החיפושים
איננה. פשוט הילדה תועלת. כל

שיו־ ביקשתי הראשון הקפה ספל אחרי

 ערבי חדר לכל דומה היד, הגשים דר
גדו ודלת גדול חלון היה בחדר אחר. | 1

 להבחין כבר הספקתי ראשון במבט לה.
 תפתח שנתים־וחצי בת שילדה יתכן לא כי

בעצמה. הדלת את
 וכף המנעול ״ראה: לעסאד. זאת אמרתי

 כבר. חלודים הם רב. בקושי זזים המנעול
 ללחוץ תוכל קטנה כך כל שילדה יתכן לא

בעצמה.״ אותם ולפתוח
 סעידה להעלם יכלה בה השניה, הדרך
 היה קיץ ליל באותו החלון. היה הקטנה,

אפ כל היתד, לא אולם פתוח, החלון תריס
 בכוחות החלון את תעזוב שניג׳מה שרות
 בת וילדה מאד גבוה היה הוא עצמה.

 עליו. לטפס יכולה היתר, לא וחצי שנתיים
ממנו. לקפוץ יכולה היתד, לא גם היא

 ביותר: האיומה שלישית, אפשרות נשארה
נחטפה. סעידה

האפ את תמיד מחפשים משטרה חוקרי
 את לבדוק התחלתי ביותר. הקשה שרות

 את שגיליתי עד בעיון, בו הסתכלתי החלון.
 אבנים היו הקיר אבני הראשון: הסימן

 להבחין היה אפשר מהן בכמה מסותתות.
 מהאבנים כמה ועל בצבע, שינוי בקלות
 בזוז־ ברורות בפגיעות להבחין היה אפשר

 ניסה שמישהו מובהק סימן זה היה יותיר,ם.
מבפנים. ואחרי־כן מבחוץ, החלון על לטפס

עשה שהאלמוני הוכחה כל היתד, לא אולם
הנורא הסוד

שב ,אחר זה בבור נמצאה עקבות, כל להשאיר מבלי

ה ד רי א א ד ך ע ס  לם־ משנתה התעוררה א
 ראתה סביבה, התבוננה היא בוקר. נות 24
 ישנות הזקנה וחמותה גיסותיי, שתי את

 הקטן המצע וקפא. — הלאה נע מבטה לידה.
ריק. היה בתה של

 את שפשפה היא ממקומה. קפצה האם
 החלון, דרך גופה מחצית את הוציאה עיניה,
 אך ניג׳מר,!״ ״ניג׳מה! מבוהל: בקול וקראה
ענתה. לא ניג׳מה

 האחרות הנשים שלוש את העירו הצעקות
הצטופפו רגליהן, על קמו הן בחדר. שישנו

 היה בכך, רצה הגברים כשאחד רק נפרדים,
מיוחד. בחדר אשתו, עם לילה באותו ישן

ה בנו של ילדתו היתד, שנעלמה הילדה
 היה ,26ה־ בן עסאד, אל־חאליל. של בכור
 אחת בכפר לביתו חוזר והיה בנצרת, מורה

בשבו אולם שבועות. לארבעה או לשלושה
 חופשת בגלל לי, הסבירו האחרונים, עות

בקביעות. בכפר המורה נמצא הקיץ,
 יחד כולם כרגיל. הכל היה לילה אותו

 לישון שהלכו ולפני ערב, ארוחת אכלו
 בתו ואת אשתו פארידה את עסאד בירך

אחרי הלך הוא ליל־מנוחה. בברכת הקטנה
 ששכבו עד שם שהה הגברים, לחדר כן

לישון.
 ניג׳מה היתה כמה עד לעצמך מתאר ״אינך
 עסאד, לי אמר ופיקחית,״ נחמדה הקטנה

 חדר אל כשהתקרבנו דמעות, חזי בקול
 ב־ היא אותה. שנמצא בטוח ״אני הנשים,

 הדלת את פתחה שינה, מתוך קמה וזדאי
 ללכת הרחיקה ספק ללא היא לטייל. ויצאה

בדרך.״ וטעתה
★ ★ ★

השלישית האפשרות
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שביעוו

 מה עלי, עולמי חשך לי, ואבוי אוי נעלמה!
 ניג׳מה!״ ניג׳מה! נעלמה! בתי אעשה,

 התרוצצו עשתונותיהן, את איבדו הנשים
 ל־ להמולה. בהוסיפן מפוחדות, כתרנגולות

 האם הציעה לבסוף נמצאה. לא הילדה שוא.
 שישנו הגברים, את ולהעיר ללכת הזקנה
הגדולה. החצר של השני בקצה ממול׳ באגף

 אל־חאליל, סעיד חג׳ עסאד הבת, אבי
ב אותו טלטלה אשתו בשינה. שקוע היה

 נעלמה!״ ״בתך לו: קראה ״קום!״ חזקה:
 את גם העיר הוא בבהלה. התעורר עסאד
 חדר אל הלכו ביחד וכולם האחרים הגברים
ומאי נפט מנורות מדליקים כשהם הנשים,

החשוכה. החצר את רים
 משפחת כולו. הכפר התעורר מהרה עד

 ביותר החשובה המשפחה היתר, אל־חאליל
 בראש להתיצב בא עצמו וד,מוכתר בכפר,

 הגברים כל טיפסו השחר, לאור המחפשים.
 ובבארות, הזיתים בין בלשו ההר, במדרגות

 ״ניג׳מה!״ קולות: בקולי צועקים כשהם
וניג׳מר, בבוקר עשר השעה הגיעה כאשר

 הנערים אקך את המוכתר שלח נמצאה׳ לא
ה ״שתבוא כרכור. משטרת אל ברכיבה

בשבילה.״ ענין ״זר, המוכתר: אמר משטרה,״
★ ★ ★

במדאפה שיחה

סקר השני הקפה ספל שתיית כדי וך ך*
 הכרתי הנוכחים. כל את במבטי תי1 ן

 פעם לפחות בערערה הייתי היטב. אותם
סלמה. משפחת של אורחה ותמיד בשבוע,
 ראש־ היה אל־חאליל, סעיד חג׳ האב,
מש בעניני החלטותיו על תקיף. משפחה

 היה לא הכפר, עניני שאר בכל כמו פחה׳
 חג׳ היה בניו את ערעור. כל להיות יכול
ה הכפרים מן נכבדים •לבנות מארס סעיד

 בדרך הילדה. ישנה בו לחור, אותי כילו
 של השינה סדרי את אל־חאליל לי הסביר

בחדרים ישנו והגברים הנשים המשפחה.

 אין ערבי בכפר לילה. באותו דווקא זאת
 ויתכן לדלת, חלון בין כך כל מקפידים

החלון. דרך בשובבותו טיפס הילדים שאחד
 החלטתי אחרים. סימנים שום מצאתי לא

 ״מי נחטפה. שסעידר, ההנחיה על לפעול
 שאלתי ולמה?״ סעידה את לחטוף היה יכול

המשפחה. בני את באכזריות
 של במוחותיהם עלתה לא כזו מחשבה

 חג׳ נדהמים. נראו והם סלמה, משפחת בני
 כדי קפד״ ולשתות לחזור ממני ביקש סעיד

נעני הענין. כל על ובמתינות בשקט לשוחח

 בי- לעסוק לשוטרים והוריתי להזמנתו תי
ל גם אותם הפניתי עדויות. בגביית נתים

נוסף. חומר יעלו אולי בכפר, שלנו מודיעים
★ ★ ★

האישה!״ את ״חפש


