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 שפירושו לטיני מונח — דליקטי קורפוס

 העבירה״. את המוכיח ״החפץ העבירה״, ״גוף
 של זה הוא קרפ בפרשת דליקטי הקורפוס

 למילה לתובע. כמינחה שהובא ג׳ומעה, נעמי
דליקאטס. למילה קשר אין דליקטי הלטינית

 קרפ, של למשרד שנכנסתי רגע ך*
 אותי לנשק והתחיל מהכיסא קם הוא ^

ש יפה הכי הבחורה ״זאת אותי. וללטף
 שלי, הדודה לפאהימה, אמר הוא לי.״ הבאת

אליו. אותי שהביאה
 רביעי, ביום בבוקר. 11 בשעה היה זה

 קרפ, רק — במשרד לבד היינו למאי. חמישי
ואני. פאהימה,
 ורצה לי, הניח הוא רגעים כמה אחרי
 הצה־ אחרי בשלוש בחזרה שנבוא לקבוע
העבודה. את שם יגמרו כשכולם ריים,

לע מה לנו שאין לו אמרה פאהימה אבל
 מה, הצהריים. אחר שלוש עד בחיפה שות

 שניסע לו הציעה היא ברחובות? נסתובב
 של האחות משה, נעומה גרה שם לטבעון.

פאהימה. של בעלה
 ה־ של המספר את לתובע נתנה פאהימה
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סיפורה את מספרת קרפ פרשת שר הפיתוי״ ״נערת

 שכבדגי ״לא

 התובע עם

״ בשביל ף! ס ב

 שנכנסתי ״ברגע

 הוא אליו,

אותי״ חיבק

שר ת• ״נא ב ב ש
 יצחק עורך־הדין נעצר שבועיים לפני השלישי יום בבוקר

 שוחד. בקבלת כחשוד חיפה, מחוז סגן־פרקליט )$7( קרפ,
 אשתו יצחק, פאהימה מיני. במגע אלא — בכסף לא השוחד:

 הביאה קרפ, בידי היה בתיקו הטיפול אשר בשוד, החשוד של
כדי ),23( ג׳ומעה נעמי אחיה, בת את קרפ של למשרדו

 קרפ, תיק. באותו טובה בתמורה לה יסדר שהפרקליט
 תתייחד ושם לטבעון, נסעו למונית, קפצו ונעמי פאהימה

נעמי. עם קרפ
 קרפ. נעצר )1759 הזח״ (״העולם הפרשה, התגלתה כאשר

הפרשה: השתלשלות על נעמי של האישי סיפורה זהו

 ונתן לשם, צילצל והוא נעומה, של טלפון
 עם דיברה פאהימה הטלפון. את לפאהימה

ו מהבית תיכף שתסתלק לה ואמרה נעומה
הסכי ונעומה בשבילה, ריק אותו תשאיר

מה.

מה־ יצאנו וחצי אחת*עשרה שעה
 ספיישל, טקסי הזמין התובע משרד. *.4

 שתיים־עש־ בשעה בתוכו. נכנסנו ושלושתנו
 גולומב ברחוב נעומה, של לבית הגענו רה

1*1* בטבעון.
 לחכות נשאר הטקסי ריק. כבר היה הבית

 שמתחת לחדר נכנסה פאהימה בחוץ. לנו
 ואני הילדים, של החדר שזה למדרגות,

הדירה. לתוך קרפ עם עליתי
 כן. אחר אותי והזמין פירות אכל קרם

ו דבר, שום לאכול יכולה הייתי לא אבל
סירבתי.
 ה־ את הוריד הוא לאכול, שגמר אחרי
 יושבת נשארתי אני אליו. לי וקרא חולצה

 ונישק קרה, מה אותי שאל הוא במקום.
 אולי אותי שאל הוא אותי. וליטף אותי

בעיני. מוצא־חן לא הזה המקום
 הוא והתרגז. מרוצה, לא שאני ראה הוא

לבוא. לפאהימה וקרא הדלת את פתח
 בכור־ איתה לדבר התחלתי באה, כשהיא

 בן־ שהוא מפחדת, שאני לה אמרתי דית.
בעיות. רוצה לא ואני חשוב אדם

 לטבעון באנו מדוע לפאהימה אמר קרם
 איתו, דיברה היא בעיות. עושה אני אם

ל קרפ עם חזרתי שדיברנו, אחרי ואיתי,
למטה. חזרה ופאהימה חדר,

 בחדר שם והיינו והתגלח, התקלח קרם
 בן־ של רושם עלי עשה הוא וחצי. שעה
נשים. לגבי חולני אבל נחמד, אדם

 וחזרנו הבית, את עזבנו וחצי אחת בשעה
לחיפה.

לפ רוצה שהוא לי אמר קרם כשנפרדנו,
תא קבענו לא אבל פעם, עוד אותי גוש
בדיוק. ריך

ה על־יד אחד רחוב מהמונית ירד הוא
 עם נסענו פאהימה עם ואני שלו, משרד

לתל־אביב. המוניות תחנת עד המונית

 שהיו הראשונה הפעם היתה לא את ^
שה למרות — פאהימה עם בעיות לי |

הרבה. לה עזרה דווקא שלי משפחה
 והמשפחה בעיראק, גרים היינו אנחנו

 בין בקרב פעם, בכורדיסטאן. פאהימה של
נר־ פאהימה של האבא כורדים, של כנופיות

 משפטי- כלל בלטינית. הגופה,״ את ״הביאו
ל התביטה או המשטרה על המצווה חוקתי,

 דווקא היוצרות: התחלפו הפעם משפטו. בעת בית־המשפט בפני החשוד־העצור את הביא
נעמי. של בגופה בחר הוא חשוד. היה לא כשעדיין הגופה, את לו להביא תבע החשוד


