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 את אם בטוח לא אני אבל פעם, מדי תי
באתונה. כולם

 אולי חולון, אולי החולות. לכיוון נסענו
 בחולות. שקעה המכונית יודע. לא בת־ים,

 ולהמתין לזה, לא אמרו לי ירדו. כולם
 ראיתי ולא חושך היה שיחזרו. עד במקום,

 ללכת. לאן ידעתי לא מסביב. דבר שום
 חזרו. שהם עד זזתי ולא במקום, נשארתי

שעה. כרבע אחרי
 האוטו את שהוציאו לאחר התעלפתי.

 הוא בי. לטפל התחיל מוטק׳ה מהחולות,
 הוא אותי. וחנק באגרופים, אותי היכה
״אתה :ושאל שלי הגרון על ידיו את לחץ

החטיפה לפני ספירו
— רומנטיות סיבות

 והם בביתי היו השומרים כשחזרתי, אך
אותי. לחקור התחילו

 אותו אשכח לא נורא. לילה היה זה
למוות. קרוב כל־כך הייתי לעולם.

 של סיפורו כאן. עד אופטימי. אהד
שנחטף. הזמר

 כעשר החטיפה לדירת הגיעו שוטרים
 איתם יחד הפשע. ביצוע לאחר דקות
 משטרת מפקד עופר, ניצב גם הגיע

 שהזמר עדיין אז ידע לא איש תל־אביב.
 נראה והפשע שעתיים, אחרי לביתו יחזור
בחומרתו. מזעזע

 נכנס ולא אופטימיות שגילה היחידי
 חרדה, מלאות שעתיים באותן לפאניקה,

 פתאום ״מה אתונה. בעל שמש, שאול היה
למש והודעת הזה, הרעש כל את עשית
 קרה ״לא יפה. את שאל הוא י״ טרה
 11 עד יחזור שספירו תיראי דבר. שום

אצלי.״ להופיע צריך שהוא מפני בלילה,
 הרגעותיו את לשמוע רצתה לא יפה

 שאיננה סיפרה, יותר מאוחר שמש. של
 נקמה מעשה פה ״יש לדבריו. מאמינה

וטענה. חזרה ספירו,״ נגד
 ימים כמה לפני רק מוצלח. זמר ״הוא

 אתונה, קפה עם החוזה את לחדש סירב
 לתקופה זמני, באופן רק להופיע והסכים
מאוד.״ מבוקש הוא קצרה.
 מגיבה בעלה, של הרומן טענת על
 אחת. פעם ראיתי הזו, מרסל ״את יפה:
 באה היא שאטנית. גבוהה, בחורה היא

 ספירו. את וחיפשה פה, שלנו. לדירה
 מישהו שמחפשת אמרה אותי, כשראתה

אחר.
 קשר היה שלספירו מאמינה לא ״אני

 שבעלי טוען שמש שאול הזו. הבחורה עם
 הולך שספירו טוען גם הוא איתה. שכב

יודעת אני נכון. לא זה בחורות. הרבה עם

החטיפה אחרי ספירו
? פחות רומנטיות או —
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:מאוזן
 )5 בחדשות. לשעבר, אצ״ל איש )1

 חס )12 עמק. )10 מתנועע. )9 שמחה.
 קדום. נוצרי סמל )13 (ר״ת). — וחלילה

 בית ע!/־ד )17 קשה. שיער )16 סוד. )14
 הקדמון אביו )20 נגינה. תו )19 מרחץ.

כתו שביתה נמנעה בה )21 הכלב. של
 — הזה העולם תנועת של מבג״ץ צאה
 )26 קטל. )25 הקשה. כלי )24 חדש. כוח

 גבוה עץ מין )27 ברגליו. נכה פיסח,
 אחד )35 שאון. קול )33 רעש. )29 וישר.

 )40 שווי. )38 גזל. שוד, )36 השבטים.
העיק המתחרים שני )41 באלפבית. אות
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 נוזל )45 עשיר. אציל, )44 נוספת. פעם

 סירה. מין )50 סנדוויץ. )47 בגוף. חיוני
 של ערכה )54 התמר. ענף של עלה )52

 קריאת )57 פרוסי. תואר )56 שתיקה.
 רק כזה יש )62 נפלא. יפה, )59 שמחה.

 משפח. )64 נם. פלא, מעשה )63 אחד.
 בהמה )67 סימן. )66 צרכו. די שתה )65

 — יהודי סופר )70 יהיר. )69 דקה.
 עצבנות )73 סגן. משנה, )71 (״משה״).

 עיר )74 עצמית. שליטה חוסר יתרה,
בגדה.
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 הגזוז הצמר )2 המוסקיטירים. אחד )1
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 בשנת מרד אירע בה מדינה )25 לם.
 )30 הצפוני. הקוטב מחוקרי )28 .1956
 )32 כנרת. דג )31 מים. של צבירה מצב
 והכחול. הלבן הנילוס מתאחדים בה העיר

ב שלגר שהיה צעצוע של מחציתו )34
 ליכלך, )37 בלאט. )36 הארבעים. שנות
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 )47 ריקבון. )46 מזמר. )42 אנושית. לא
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 חם לא )61 עצב. צער, )60 נאצי. מנהיג
 )68 מתנפל. )67 עבודה. כלי )62 קר. ולא

גבעה. )72 ביולוגית. יחידה )71 עטרה.

 קול לך אתן אני טוב? זמר להיות רוצה
 איך הרגשתי שהתעלפתי, לפני טוב!״
בכדור. כמו בי בועט שהוא

 שוב לי. הרביצו שוב להכרה, כשחזרתי
 ונפלתי ברגליהם, בי בעטו הם התעלפתי,

בחולות.
אותי, שיהרוג לי אמר מוטק׳ה בסוף,

 מרסל. חברתו, עם להתעסק אמשיך אם
 אבל איתה. שכבתי לא שמעולם לו עניתי

 הסיבה שזו כאילו עצמו את עשה הוא
אחר. משהו ולא לחטיפתי,
 אני בארץ. אויבים לי היו לא מעולם

 ביקרתי ולראשונה ביוון, נולדתי יווני.
 ששת מלחמת אחרי מייד שנים. חמש לפני

 התח־ יפה. אשתי, את היכרתי כאן הימים.
 יהודי, לא אני .19 בת היתד. כשהיא תחנו,
 עשיתי אזרחיים. בנשואין התחתנו ולכן
ב בזורבה, מופיע הייתי תקליטים, כמה

 לי חסרו לא באשדוד. באקפולקו אתונה,
 בין טוב הרגשתי טוב. לי הלך הצעות.

 לכן, אויבים. שום לי היו לא היהודים.
לי. קרה מה תופש לא אני עדיין

 לי, להרביץ שגמרו לאחר שלך. ויהסו
לאי ונסענו למכונית, בחזרה אותי הכניסו

 והעבירו מונית, הביאו אחר־כך דירה. זו
הזהי אותי, ששיחררו לפני לתוכה. אותי

 למשטרה אספר שאם החוטפים אותי רו
 יהיה זה אותי, היכה ומי אותי חטף מי

שלי. הסוף _ייי|״'<י1■1._____________**♦.■>■<**______

 שמש מאיפה מבינה לא אני נכון. לא שזה
 שספירו החטיפה של לילה באותו ידע

.11 שעה עד יחזור
 את גורמת שאני לי אמר גם ״שמש

 עליו שהשפעתי מפני לספירו, הצרות כל
החוזה.״ את לבטל

 ״לא יפה: ממשיכה כפרצוף. אקדח
 אצלי ביקר ששמש גם בעיני מצא־חן
 נגד ושיחק החטיפה, אחרי מייד בדירה

 שיש טען הוא שברשותו. האקדח עם עיני
 מאף מפחד ,לא והוא לאקדח, רישיון לו

 ואשר עלינו, לשמור שנשלח השוטר אחד.׳
 לו אמר שמש, כשביקר בדירה נמצא

 האקדח.״ עם לשחק להפסיק
דו אריכא, עמוס רב־פקד השבוע הגיב

 חמישה ״נעצרו :תל-אביב משטרת בר
 נחום, מרדכי ספירו. של בחטיפתו חשודים
 בן- אלי אזרוואר, אבנר זילברמן, מרדכי

 אלמוזלינו,״ ואלי חמו,
שה הגירסה את המשטרה מקבלת האם
רומנטי? רקע על בוצעה חטיפה

 היא החטיפה שסיבת היא ״ההשערה
 חוקרת המשטרה אך רומנטי, רקע על
 אחרים.״ בכיוונים גם

 בפרשה? שמש שאול גם נחקר האם
 חשוד. לא שהוא מפני נחקר, לא ״הוא

 שאלות.״ מספר נשאל הוא אך
לש בלשים המשטרה הציבה בינתיים,
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