
אקדח של בנח גוושתו את חסו ער־ ״אל קברניט

פוו#ן (!בו־נ־ט
שהם פסקי־הדין בקלות. מתרגשים אינם ופציס ■*5*•

 התיק אן והקר. המלוטש בסיגנונם מצטיינים כותבים
 חלימה אברהם הפתח־תקוואי השלום שופט לפני מונח שהיה

 קורעת־לב ״אנקה כתב: הוא נרגשות. מילים לכתוב אותו דחף
 המלה אשר מקרה. זהו זה. תיק של שורותיו מבין עולה

 נכונה.״ לתארו כדי מספקת אינה טרגדיה
 עמד אחד מצד בפרשה. המעורבים בשני התבונן הוא

 בלונדית, אישה ניצבה מנגד מרשימה. הופעה בעל נאה, גבר
רחוקים שניהם ואינטליגנציה. תרבות כולה האומרת יפהפיה

המנועים?״ ארבעת כל את לפתע אכבה אם יקרה
 העדיפו לאבדון, נופל המטוס היה זה שבמיקרה מכיוון

הת הם לצון: הקברניט חמד כאילו פנים להעמיד פקודיו
 ללוד, בשובם אבל מוצלחת. בדיחה כלשמע לצחוק, אמצו
 אחרי למסור חייבים שהם בדו״ח המוזרים דבריו את ציינו

* < טיסה• כל
 עושים, הייתם ״מה הטיסה: באמצע שאל אחרת פעם

 המכשירים את להרוס והתחלתי גרזן פתאום לקחתי אילו
בתא?״

 לא החברה של .הסייס למפקח הפעם שנמסר הדו״ח
 התערער פלדמן הקברניט של הנפשי מצבו כי ספק, הותיר

 הוא ולנוסעיו. למטוס סכנה מהווה שהוא כך, כדי עד
פסיכיאטרי. ולטיפול לבדיקה החברה על־ידי ונשלח קורקע

במלתחה ספץ★ ★ ★
 היא בתא־הטייס. רק ניכרה לא הנפשית •להידרדרות

 פלדמן. משפחת של הנאה הווילה חלל את גס )מילאה (
 בוגדת שהיא אשתו בפני פעם אחר פעם מטיח היה הקפטן

 יד, עליה הרים פעמים שלוש זה. עם ישלים לא וכי בו,
 במשטרה. להתלונן נאלצה שהיא עד נמרצות, אותה היכר,

 סליחה מבקש היה עליו, מתיישבת דעתו היתר. כאשר
 בסך שהוא, דעתו. על אוהו מעבירה הקינאה כי ומסביר

מאוד. מאוד אותה אוהב הכל,
 לשמש יכולה האהבה אין כי בעמדה, נקטה המשטרה אך
לבית־משפט הובא הוא האהובה. האשד, לתקיפת עילה

עליו הטיל חלימה אהרון והשופט בפתח־תקווה, השלום
 חודשים, ארבעה של ומאסר־על־תגאי לירות מאה של קנס

להפ הקנאי הבעל נעתר לבסוף שנים. שלוש של לתקופה
כי האמינו השניים גט. לה לתת והסכים אשתו, צרות

אותם. הקושר פתיל־ד,קינאה גם ינותק סופי פירוד על־ידי
 היה ״זה אשתו: כך על סיפרה התגרשו. שנתיים לפני

 אפריקה בדרום או באמריקה חודשים. תשעה לקח זה נורא.
ימים.״ תשעה לקוח היה זה

 לפתוח קמה בחברתה, שהיד, הידיד מן סליחה ביקשה ד,־א
בעלד,־לשעבר• עמד בפתח הדלת. את

 שבה הצורה את איתר, להסדיר בא כי סיפר מכן לאחר
 אבל שקוף, תירוץ זה היה ילדיו. שני את לראות יוכל
 יצריו היו כאשר מפעם, יותר זה בתירוץ השתמש הוא

 בהיכנסו מקום, מכל רותי. את ולראות לשוב אותו דוחפים
 קינאתו חמתו. בו יקדה שוב זר, גבר שם ובראותו לבית,

 את מיד לעזוב הגבר על ציווה והוא החוצה, התפרצה
ולרותי. לו רק נגע לעשות ברצונו שהיה מה הבית.

 היא ומרוגזת. נפחדת היתד. רותי הסתלק. הנבוך הגבר
 ״מפליא מכיסו. אקדח שלף ואז סם. עם לדבר רצתה לא

השופט. מכן לאחר אמר בד״״ ירה שלא
 הולם החל בקנה ובאוחזו בידו, האקדח את סובב סם
 נזכרה אך צרחה, היא גרושתו. של ראשה על הכלי בכת
 עליה, פקד ״שבי!״ והשתתקה. ישנים, הילדים כי מיד

איתן!״ לדבר רוצה ״אני
 אז רק הבוקר. אור עד דם, זבה מולו, ישבה היא

 טילפנו אלה השכנים• את ולהזעיק החוצה לצאת הצליחה
 את אמבולנס העביר קלה שעה וכעבור למשטרה, מיד

ביילינסון. לבית־ד,חולים הפצועה האשד,
בדם. המגואל האקדח את אחריו בהשאירו נעלם, הקפטן

★ ★ ★
♦ הארץ♦. את שיעזוב

 הוא כי ברור היה לבית־המשפט, והובא נעצר אשר
 בבית־ להסתכלות נשלח הוא פסיכיאטרית. לבדיקה זקוק (**

לבית הוחזר וחצי חודש וכעבור בבאר־יעקב, החולים
 פלדמן סם כי שקבע הרופא, של חוזת־דעתו בליווי ר,משפט,

 לי ״אין לרע. טוב בין להבחין מסוגל למעשיו, אחראי
 המאסר־על־ את נגדו להפעיל ״אלא השופט פסק ברירה,״

 אל קצוצות בכנפיים 39,־ד בן הקפטן הובל וכך תנאי.״
ביורד,סוד,ר.

 טעם ״אין נואש. מאבק פרקליטו ערך עוד כן לפני אולם
לו. יעזור לא ״הדבר הצהיר. לבית־הסוהר,״ אותו לשלוח

ש ל1מ ןדח3א הרא
 הקטן האולם את כלל בדרך הממלאים הטיפוסים מן מאוד

השופט. של
 מטוס של קברניט במדינה: נבחר קומץ על נימנה הגבר

 של אשתו־לשעבר היתר, היפה האשד, אל־על. של סילון
לבית־המשפט? אותם הביא מד, הקפטן.

★ ★ ★ קאהיר את שהפציץ האיש
ת #*י ר כ  מעמד בעל פלדמן (״סם״) שמואל היה אל־על ח

 את המציינים המוזהבים, הפסים לארבעת נוסף נכסף• ■2
 אות — מוזהב כוכב גם שרוולו על נשא כקברניט, דרגתו
 והמנוסה הוותיק הטייס כי ההברה. של המפקחים אחד שהוא

 פיתוח״ ״טייס גם אלא בואינג, של קברניט רק היה לא
 להכין באחריות שנשא האיש הוא כלומר: החברה. של
העתיד. לקראת הלאומית התעופה חברת טייסי את

 שהחלה דרך והקשה. הארוכה בדרך למעמדו הגיע הוא
 חיל־האוויר כקצין שירת ושם נולד שם בארצות־הברית,

 העצמאות מלחמת פרצה כאשי■ השניה. העולם במלחמת
 היה זה כאשר שלה, האוויר לחיל סם התנדב ישראל, של

מש אהד להטיס עליו: שהוטל התפקיד בהתהוותו. עדיין
 שנרכשו המעופף״), (״המיבצר 17בי־ המפציצים לושת

קאהיר. את הפציץ בדרך לישראל. והוטסו באמריקה בחשאי
 מפציצים. טייסת מפקד סם נעשה הישראלי האוויר בחיל

 חיפשה אל־על חברת כאשר המלחמה, אחרי השתחרר הוא
 הוא שלה. הראשונים למטוסי־הנוסעים מנוסים טייסים
כקברניט. מייד התקבל

★ ★ ★
הטייס בתא גרזן להניף

 הכיר אזרחי, כטייס עבודתו התחלת לבין השחרור ין •**
 אף היתד, רותי זהוב. שיער בעלת צעירה אשד, מם <4

 אחרי מיד מדרום־אפריקה שהגיעה אנגלית, דוברת ■ היא
 נשואה היתד, סם את פגשה כאשר העצמאות, מלחמת

ניש מבעלה, התגרשה היא לבנו. ואם תל־אביבי, לאדריכל
לטייס. אה

 ואמנם, מאושרים. לחיים לקוות הסיבות כל להם היו
 היחסים כאשר נולדו — ובן בת — ילדיהם שני

 מספר סם החל קצר זמן כעבור אך מצויינים. היו ביניהם
 אינטימיים, ברגעים בבית. מאושר שאינו בתא־הטייס לחבריו
 היה האטלנטי, לאוקיינוס מעל הארוכות בטיסות שנוצרו

 אינה אשתו כי החשש עליו העיק ליבו. סגור את פותח
בו. כירסמה עצומה קינאה לו. נאמנה
 בצורה מתנהג החל שהקברנים־לדוגמה כך, כדי עד

 מספר היה בתחילה אם שלו. לאנשי־הצוות משונה שנראתה
 שעם הרי בבית, הרעים יחסיו על תאיר,טייס ליושבי רק

 באוזניהם ומקונן ולדיילות, לדיילים גם קורא החל הזמן
 הוא מדוע התפלאו אך עליו, ריחמו הם המר. גורלו על

 גם שרר דומה מצב שכן ללב. כל־כך העניין את לוקח
 מיקרה ובשום האוויר, צוותי אנשי של אחרות במשפחות

בבעל. קשות כה הדבר ,פגע לא
 הוא לאשתו. אדיש להיות היה יכול לא פלדמן סם אבל

 לחשוד חבריו החלו לאט ואכן, — לטירוף עד אותה אהב
 את שאל למשל, פעם, מסוכן. לטירוף מתקרב הוא כי

״מה לאוקיינוס: מעל טס שהמטוס שעה שלו, התא יושבי

 בליבו יקדה עוד ר,קינאה לפרשה. קץ שם לא הגט אך
 רותי, את לאהוב המשיך הוא כי המקורקע. הקברניט של
 התפרץ הימים באחת אשתו. היתד, לא כבר שהיא אף על

 על בטירוף התנפל שם, היתד, לא שאשתו בשעה לבית
פר בדקירות בגדיה את קורע והחל סכין שלף מלתחתה,

מילמל. אותך!״ אהרוג ״אני איות.
 של שלדידו הסיפור, של האחרון לפרק הרקע הוכן כך

 לתארו כדי מספקת טרגדיה המלה אין חלימה השופט
נכונה.

★ ★ ★
אקדח שדף ♦♦.ואז

 נשמע בלילה 10.30 בשעה חודשיים. לפני קדה ה <ז>
פלדמן. רות של בבעלותה שנותרה הוד־לה, בדלת צילצול (

 המשטרה הופיעה כאשר שנראתה, כפי
פלדמן רות של זו תמונה בביתה. ן ,4 11 1■

כ־ המשפטי, לתיק וצורפה המשטרה, צלם על־ידי צולמה

 תהיה לא —שנים עשר בעוד אפילו — מבית־הסוהר כשיצא
 המתלוננת.״ של ובטחונה שלומה את שתבטיח ערובה שים

 של שלומה להבטחת היחידה ״הדרך הפרקליט: הציע
 זמן כל שנים. למספר הארץ את שיעזוב היא גרושתו
 שלו המשפחתית בטרגדיה עסוק יהיה הוא כאן שיישאר

 מוכן בעצמו הוא אשתו־לשעבר. את לשכוח יוכל ולא
 חייו.״ ימי לכל הארץ את לעזוב

 מן גירוש של עונש אין הישראלי החוקים בספר אולם
 אך במאסר. להעניש רק אפשר תקיפה. באשמת הארץ
 שר אל בקשה השופט היפנה גזר־הדין, על שחתם לפני

 צוו יתן מבית־הטוהר פלדמן סם שיצא ברגע כי הפנים,
שנים. למספר שובו את ויאסור — מהארץ ליציאתו

 הקושר והאהבה ד,קינאה פתיל סוף־סוף ינותק אז אולי
זהובת־השיער. לרותי פלדמן סם את

 שנגרם בראשה, הפצע את מראה היא התביעה. של מיסמן
 הצהרת שמאל: בצד בגדיה. על הדם ואת האקדח, ממכת

התמונה. עם יחד המשפטי, לתיק שצורפה המשטרה, צלם
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