
במדינה
משפט

שירת
הזמיר.
 התכנס התחתון העולם של בית־הדין

ראשון־לציון. בחולות באישון־לילה
 את הביאה אופל, ממם שכורה, מכונית

 נסעו מביאיו שמולי. סמיר — הנאשם
 לאסוף כדי בכפר־שלם עברו בורךעקיפין,

 את כבר ניהלו בדרך, השופטים• כל את
שלהם. בדרכם החקירה
 עובדיה שיניו בין סינן גמרת!״ לא ״עוד
 באגרופו, שהלם שעה עבודה, המכונה מזרחי
 הנאשם. של פרצופו על אחדות, פעמים
 החברה?״ על מלשין אתה ״למה

 ראש. המכונה צלניק, דויד נהג במכונית
 בפרצופו לירוק הוא ניפנה לא כך, משום

 יעיש ראובן אצלאן, יחזקאל אך המלשין. של
ובמרץ. פה בכל — במקומו זאת עשו וחלבי

 ניגש הדוממים, החולות בין כשירדו,
 מר, לי ״ספר למלאכה: אצלאן יחזקאל

 במשטרה!״ עלינו אמרת
 בשביל מדי יותר היה זה באף. ראשיה

 לי תראה רק זה? מי זה? ״מי עבודה.
 ראשיה לסמיר הכנים כמטורף, נהם אותו!״

באף.
 הוא מעשהו. על מיד התחרט עובדיה אך
טען למעילו, מתחת ארך־קנה אקדח שלף

מזעקי עדה־עויינת
נזעקז סי

 ״קת ואיטיות. מחושבות בתנועות אותו
 האקדח את ״קח לסמיר. הציע האקדח״, את

 מש־ טוב יותר זה במקום. אותנו ותהרוג
במשטרה.״ אותנו תהרוג

פמיר: סיפר
 הוא אז ולאקדח?״ לי ״מה לו: אמרתי

 להרוג רוצה שאתה ״שמעתי לי: אמר
 קארל או טומיגאן, רוצה אתה אולי אותנו.

 לא הזה.״ ברגע לך מביא אני אז גוסמאב,
 עוד לי הכנים הוא אז לו. עניתי לא עניתי.
 וכולם בפנים, לי וירק הגוף בכל מכות
צחקו.

 ״בבולשת לי: אמרו הם סיגריה. ביקשתי
 לא אתה אצלנו סיגריה. לך נתנו אולי

 זה במשטרה. אמרת מד, לנו תספר תקבל.
שלנו.״ בית־משפט

 בור נחפור ״בואו הכל: שסיפרתי אמרתי
 נהרוג ״בואו עבודח. הציע אותו,״ ונקבור

ונצא.״ חודשיים נשב הרבה הכי אותו.
 ראש וקמתי. — ״קום״ לי אמרו בסוף

 יעיש ראובן בפנים. אגרופים לי הכניס
 על שנפלתי עד ובעיטות, מכות לי הכנים
התעלפתי. הארץ.

 אחד. אף ראיתי לא כשהתעוררתי
 תחילתו רשיץ־נהיגה. בגלל הכל

 בנובמבר כן, לפני חודשיים — הסיפור של
 שמולי סמיר שיצא לאחר קצר זמן ,1967

מע באפס בעיר, הסתובב הוא מבית־הסוהר.
 מודל ישנה, ביואיק מכונית לו הייתה שה.
 במכונית רישיון־נהיגה. לו היה לא ,59

 ויחזקאל יעיש ראובן כך, משום נהגו,
מכו לגנוב כדי בה השתמשו הם אצלאן.

 מדגם מכוניות על־פי־רוב אחרות, ניות
ואליאנט•

כולם, יצאו מכוניות, בשתי מצויירים
)32 בעמוד (המשך

 וזשוז וזיווי נגר וזללנויב וזאזזורי בזזש וזי *
? כשר־בבווזון דיין

 ודגן נרד לוותר אשכול רצו! לא וזדונו *
? וזבבוזזון

? לרוז־גול אבן אבא אוזר באוזוז וזוז *
? וזוזלוזוזוז פוזיוזו! אוז בוזוזשלוז תבנו וזי *
 נוב וזבודיוז בפגישוז וזאלופיב אוזרו וזוז *

אשכול?

 של הסערה מעורר בספרו קרא כך על
למה ן ש ו מ י ד ק נ

האפס שעת לקראת
 המובחרות הספרים חנויות בכל למכירה ונמצא שהופיע
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