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ת המנתח מאנשי אחד  בצמו
ה ג ל פ י מ ב 1 במשק המדינה,

 אשר פרם שמעון של בהמלצתו שדיין,
 תפקיד נתן טלי, של האישי ידידה היה

 שזדדמקרוב הצעירה לעורכת־הדין בכיר
 אות ידלין לגבי היתה הסמכתה, את קיבלה

 רחוק. תגיע עוד הזו המבטיחה הצעירה כי
 שופע, ביטחון־עצמי כבעלת הידועה טלי,
 בקרב כדג־במים עצמה לחוש התקשתה לא

 אנשי- שמסביבה. המנוסים המדינאים
 היו עניין, בהם שמצאה אלה שלומה,

ממנה. מבוגרים בדרך־כלל
 יאיר לשחקן טלי נישאה בינתיים
 גיורא. בנם, להם ונולד רובין, (״קוייה״)

שאפ אנשים שני כי הבינה במהרה אולם
 במישחק וזה הבמה במ״שחק זה תניים,

 לחיות יכולים אינם והקאריירה, הפוליטיקה
 וחיי־הנישואין אחת׳ בכפיפה לאורדזמן

שירטון. על עלו שלהם
 ורפ״י, מפא״י של מחדש איחודם עם

 ״היינו לטלי. ידלין בין הקשר גם התהדק
ובישי מרכז בישיבות הרבה די נפגשים

 ״וגיליתי השבוע, טלי סיפרה אחרות,״ בות
מהישי ומעניין." נחמד גבר הוא שידלין

כש ביחד, יוצאים אף החלו הללו בות
מע ביניהם ויחסי־העבודה הפוליטי הקשר
בהדרגה. מיקים

יח על לדבר הירבה לא מעולם ידלין
■דל*ן אעורהכת־ על ראש ״י׳ש לה אך טלי, עם סיו

פשוט אהבה

סגל מירי דידידחרנפש טלי
צמוד ליווי

 ברגע העתיד.״ על חושבת תמיד והיא פיים
 ציביון מקבלים ביניהם שהיחסים שנוכחה

 להמשך באשר מתלבטת החלה מאד, אישי
יחסיהם.
 שלה, באמת טובים חברים היינו ״אילו

 נראה אז אבל להפסיק. לה אומרים היינו
 ה׳שאשרק בלבד קלוש סיכוי שקיים היה

 מכל טלי. עם ויתחתן אשתו את יעזוב
 אוהבת באמת טלי עד־במה ראינו מקום,

 אליה מתייחם שהוא וראינו אשרק׳ה, את
 ריג־ לפי שתנהג לה אמרנו לכן ברצינות,
השבוע. ידידיה סיפרו שותיה,״

 לעזוב טלי החליטה שנים כארבע לפני
ולהח לחשוב רחוק, להיות כדי הארץ, את

עם יחסיה את לבחון ביקשה היא ליט.

 — יותר חשוב לה שהיה מה אך בעלה,
ידלין. עם יחסיה את לבחון

 איפשרו לא גם־יחד הגברים שני אולם
 מצא, שבעלה אחרי רב. זמן להתבודד לה

 משכניה ואחד חובב*אלחוט, ידיד בארץ׳
 כחובב־ הוא אף התגלה בניו־יורק טלי של

 שיחות והאשה הבעל בין נערכו אלחוט,
 החליט שבעיקבותיהן הלילה, לתוך ארוכות

לארצות־הבריח. אשתו, אל לנסוע יאיר
 היה כאשל טל? אל התגעגע ידלין גם
ה תחנתו היתד. לנסיעות־שליחות, יוצא

 טלי עבדה בנידיורק אצלה. תמיד שונהרא
 הטובה חברתה ואילו היהודית, בסוכנות

 עורכת־דין היא אף סגל, מירי ביותר,
לנין- הגיעה ואשר טלי, עם יחד שלמדה

 כנספחת־העיתונות שימשה קודם־לכן, יורק
 וכמזכירתו לאו״ם, ישראל מישלחת של

תקוע. יוסף קרוב־מ״שפחתה, של האישית
 אשתו אל יאיר של נסיעתו בעוד אולם,

 החריף ביניהם הריב בכי־רע, הסתיימה
 נשאו פעמים, מיספר אותה היכר, אף והוא

 החליטה טלי פרי. ידלין של נסיעותיו
 שהייה של שנתיים כעבור לארץ, לחזור

 ענייני את שם. ועבודה בארצות־הברית
 בחו״ל, עוד סיימה בעלה לבין בינה הגט

 תמורת יאיר ממנה דרש שאותו כשהכסף
 בדולרים דווקא להיות היד. צריך הגט

ירוקים.

ם הכל הבי  או
הבים או

ה לי **  כשנתיים, לפני לארץ שכ
* שוהח המ״שרות באחת זכתה ומייד 1/

לח יכול כלשהו שעורך־דין ביותר בות
 של המישפטית היועצת :עליהן לום

א&צעי־לחימה. לפיתוח הרשות רפא״ל,
 וחזרה המיפלגה, למרכז נבחרה היא

 ידלין גם אינטנסיבית• פוליטית לפעילות
 שאליהן מיפלגתיות, לישיבות מופיע החל
 בין הפגישות בדרך־כלל. לבוא נהג לא

 כש־ ,ויותר יותר תכופות הפכו השניים
 עם קשריו את להסתיר מנסה אינו ידלין

הצעידה. העסקנית
 ידלין מישפחת בני של ידידיהם כל
 החלטה בפני עומד אשרק׳ה כי ידעו,
 בישראל, הפוליטית הצמרת ראשי קשה.
 לגירושין ששים אינם אחר,־ מקום כבכל

 לחתוך בכך. הכרוך כל על מהם, אחד של
 שעשה כפי רבות, שנים של חיי־נישואין

 אדם, לשום קל דבר אינו זה דיין, משה
 מעמד בעלת ציבורית לדמות קל־וחומר

כזה.
 עם יחד ידלין נסע כשבועיים לפני
 אחדים שבועות בן לסיור ספיד פינחס

 צאתו, לאחר ובארצות־הברית. באירופה
 בדעתו כי הדיעה, ידידיו בקרב פשטה
ולהכ להרהר כדי בחו״ל שהותו את לנצל
האישיים. חייו לעתיד ביחס ריע

 אומרים האוהבים,״ את אוהבים ״הכל
האנגלים.
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 רי׳ייון להוציא ניפה הוא שלו. בעסקים
 לאחד אותה בהעבירו המיסעדה להפעלת
 בעת אחד, יום ואז, מישפחתו. מקרובי
 המיסעדה עלתה באילת, בחופשה ששהה
 היה כי העלתה המישטרד. חקירת באש.

 אד- על מייד נפל החשד הצתה. מעשה זה
 את להצית אנשים שלח כי בו חשדו גר.

 עבו- דמי־הביטוח את לקבל כדי המיסעדה
 והוא נגדו נמצאה לא הוכחה שום רה.

■ שוחרר.
 שוב. נעצר ואדגר רבים ימים עברו לא
 שגוויתו אחרי ,1972 בתחילת זה היה

 דמות אשרוב, אילן של הכדורים מנוקבת
 נמצאה התל-אביבי, בעולם־התחתון ידועה
 את עצרה המישטרה הכרמל. בהרי בוואדי
 המישטרה גירסת ברצח. כחשוד אדגר
 אשרוב אילן את שכר אדגר כי היתד,

 ואחר- המיסעדה את עבורו שיצית כדי
להעיד. ממנו למנוע כדי לחסלו החליט כך

 סודי מידע שקיבלו המישטרה, חוקרי
 כי משוכנעים היו הכרם, כנופיית מאנשי
 ה־ קצין בידם. אשרוב אילן של רוצחו

 בבית־המיש־ טען אף חן מרדכי מישטרד,
 במכונת- זמור אדגר של חקירתו כי פט

 כעבור אולם משקר. הוא כי הוכיחה אמת
 את המישטרד. שיחררה מיספר שבועות

 נגדו שהגישה מבלי ערבות, ללא אדגר
 חודשים כמה כעבור כתב־אישום. אפילו
 לדין הועמדו האמיתיים, הרוצחים נתפסו

 בביצוע הודה מהם שאחד אחרי והורשעו
 זמור לאדגר קשר. כל להם היה לא הפשע.

לאחיו. או
 על אולם השד. מכל נקי שוחרר אדגר

 רוצח. של אות־קין הוטבע כבר מיצחו
 לחו״ל. אדגר יצא שיחרורו אחרי קצר זמן

 בלוד, לנמל־התעופה שבוע כעבור כשחזר
 לו הסתבר וילדיו, אשתו לו המתינו שם
 להיכנס לו להתיר מסרבת המישטרה כי

 ברת־ אשרת־כניסד, שבידו למרות לארץ
לח זמור אדבר נאלץ יום באותו תוקף.

 אחרי חודשיים, כעבור רק לחו״ל. זור
 ניהל קידר, אליהו עורך־הדין שפרקליטו,
הו מישרד־הפנים, עם ממושכת התכתבות

 ימים חודש למשך בארץ לבקר לאדגר תר
 לארבעה הוארכה השהות תקופת בלבד.

 וילדיו אשתו את אדגר נטל אז חודשים.
 עליו שיהיה ברורה בידיעה לצרפת וחזר

נגדו. התלוי המאסר עונש את שם לרצות
 לצרפת הגיעו עם מייד היה. גם כך

 אולם ונכלא. אדגר נעצר 1973 בפברואר
 מאסר שנת כעבור ממאסר שוחרר הוא

 לשבח שצויין אחרי זה היה בלבד. אחת
 שהציל כמי בית-הסוהר הנהלת על־ידי

 בהתקף- שלקה אחר, אסיר של חייו את
לפה. מפה הנשמה באמצעות לב,

 אדגר החליט תעודת־חנינה כשבידו
 דף לפתוח כדי לישראל לחזור לנסות

בעי זאת לעשות רצה הוא בחייו. חדש
עב המדברים ילדיו שלושת עבור קר

ב בבית־ספר למדו מהם וששניים רית
 המישטרה סירבה ששוב אלא אשדוד.
 מישפחתו עם הפעם כניסתו, את להתיר

 שבינתיים למרות בארץ. שנולד בנו ועם
 לסיבה הקרקע ונשמטה עונשו את ריצה

ל מישרד-הפנים סירב בגללה העיקרית
 לבסוף לו הותר בישראל, לשהות לו התיר

בל ימים לשבוע הארץ לגבולות להיכנס
 לבית־ בעתירה לפנות שיוכל כדי בד,

גירושו. את למנוע העליון, המישפט
העל ביורד,מישפט החליט 1974 ביולי

 זמור אדגר של בקשתו את לדחות יון
 בית- שופטי בישראל. להשתקע לו להתיר

״תק את לגביו ליישם החליטו המישפט
לה שלא לשר־הסנים המתיר לנסקי,״ דים
 חוק פי על לארץ יהודי של כניסתו תיר

מס ראיות חומר בפניו יש אם השבות,
 סכנה להוות עלול האיש כי המשכנע פיק

בארץ. לשלום־ד,ציבור
 הסיפורים כל לפאריס. חזר זמור אדגר

 זד, היה כאילו פאריס מישטרת שמפיצה
 הכנופיות מילחמת מאחורי שעמד הוא
הסי הכנופייה ממנהיגי כמה חוסלו בה

המאו לסמוך. מה על להם אין ציליאנית
 שישב בשעה אירעו מדובר עליהם רעות
ב המישפטי מאבקו את ניהל או בכלא

בארץ. להשתקע לו שיותר כדי ישראל
 אדגר התקשר בלבד ימים שבוע לפני

 ביקש קידר, אליהו פרקליטו, עם זמור
בי רישייון עבורו להשיג שינסה ממנו
 מיש- קרובי את לבקר כדי בארץ קור

 מישרד־הפנים רכושו. את ולחסל פחתו
לבקשה. להיעתר סרב

 אנושות אדגר נפצע אחר-כך יומיים
 שהטמינה במלכודת נהרג ויליאם ואחיו

הת טרם ושסיבותיה פאריס מישטרת להם
 אחד יום אם הפתעה זו תהיה לא בהרו.

 ך,- ביחסים טמון לפרשה שהרקע יתברר
 והערבים היהודים בין השוררים אלימים

בפאריס. היושבים צפון־אפריקה יוצאי
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