
וזהכה עליאן האשם ינוקא, יוסי :והאשה המאהב הבעל,
!״אני גם — עלייך יקפוץ הערבי רק ״לא

 משום עליה, כועסת קלרד. זהבה, לדיברי
 לשחד יוסי הצליח וכך אותה, הזניחה שהיא

לשעבר. מיטיבתה נגד טייגר קלרה את
 ינוקא יוסי של מיכתביו הגיעו כאשר

 נבהל בירושלים, ראש־העירייה ת שב ללי
 הוא האחרונות שבשנים למרות קולק. טדי

 שעות 10 לפחות הנאמנה מזכירתו עם בילה
בשב גם קרובות ולעיתים ביומו, יום מדי
 מבינים אינם סביב כשאנשים ובחגים, תות

 קשה, כה לעבוד זהבה מסכימה מדוע
 — לטדי כזו נאמנות מגלה היא ומדוע
 מהתמונה עצמו את להוציא קולק החליט

בפרשה. לטפל ולא
 המישפטי, יועצו עם שהתייעץ אחרי
 נגד ממש של האשמות אין כי לו התברר

 קולק של המישפטי היועץ דעת מזכירתו.
 של פרועות השמצות הן אלה כי היתה,

 זו חוות־דעת לאחד וקנאי. פגוע בעל
 החומר את להעביר שלא טדי החליט

 תשובה נשלחה אף לכך ובהתאם למישטרה,
 רוני העירייה, מנכ׳׳ל על־ידי ינוקא ליוסי

 הבעל כי שהבין קולק, אולם פינשטיין.
החליט בעניין, שערוריות לערוך מתכוון

 הערבי את אוהבת ממש היא אבל יהודי.
 לחוץ' חודשים מיספר לפגי נסעו הם הזה.

 עברה היא חזרו שהם ואחרי ביחד, לארץ
איתו.״ לגור

 האשם, עם קשרים לה יש כי מודה זהבה
 שלי הבעל נהדר. אדם ״הוא אשר. הוא

 אלינו אותו הכניס אשר, את צריך כשהיה
 טענות לו להיות יכולות איד אז הביתה.

 שבעלי יודעת אני שהתיידדנו? כך על
 ציוד לו היה אשר. עם שלי שיחות הקליט

 במישרד־התיקשורת. עובד שהוא כיוון לזה,
 מעידות האלה שהשיחות מודה גם אני
 אשר. אל לי שיש מאד מיוחד יחם על

הזאת. במדינה לאהוב חטא לא זה אבל
 לחוץ־לארץ, אשר עם שנסעתי נכון ״זה

 איתי. גר לא ואופן פנים בשום הוא אבל
 שכורה בדירה שלי, הבן עם מתגוררת אני

 אלא אשר, בגלל לא הבית את ועזבתי
 היה קינאה, של בהתקפות שבעלי, כיוון
 החזיות, את לי קורע מכות־רצח, אותי מכה

התמ את ומחביא הבגדים את לי מסתיר
 באמצע אותי מעיר היה הוא שלי. רוקים

הכי הנשיים במקומות אותי פוצע הלילה,

 שהילדים עד וצועק, עלי קופץ שלי, עדינים
 שומעים: היו השכנים וכל מתעוררים היו
 •8 אני גם עליך, יקפוץ הערבי רק ,לא

 ועזבתי קמתי האלה ההתקפות אחת אחרי
 ואופן פנים בשום אני אבל הבית. את
אשר!״ עם מתגוררת לא

 מוכן ״אני ^
״ להתגייר \

 מזהבה צעיר שהוא עליאן, אשם ך*
 שגם לשניים, ואב נשוי שנים, נדל 1 י!

 לזהבה: השבוע אמר אשתו, את עזב הוא
 ולהינשא מבעלך להתגרש תסכימי ״אם
בשבילך.״ להתגייר מוכן אני לי,

 ארוכה. עדיין הדרך כי יודעת זהבה אולם
 מסבירה. היא הוגנת,״ לא בינינו ״המילחמה

 ומשמיץ ירושלים בכל מסתובב ״יוסי
 ועורך במישטרה מתלונן אותי, מכה אותי,

 מוכנה לא אני במקום־העבודה. סצינות לי
 משום האלה, הדברים כל את לו לעשות

 של האבא שהוא הזמן כל זוכרת שאני
 שעוד דפנה, הילדים, שלושת שלי. הילדים

 שלא ענת, לסבתא, אותי תהפוך מעט
 יותר ,10ה־ בן ואיציק לצבא התגייסה מזמן

הטוב.״ משמי אפילו לי יקרים
 תשמש ינוקא זהבה פרשת כי ספק אין

 ירושלים, לרכילאי חומר רב זמן עוד
התלו שלל את המישטרה תסיים וכאשר

 טייגר, וקלרה בעלה נגדה שהגישו נות
 באשתו, מטיח שהוא בהאשמות ותחקור

ב לבתי־המישפט חומר הפרשה תהווה
ירושלים.

 זהבה צודק,. מי יקבעו בתי־המישפט
 ברור עכישיו כבר אולם ינוקא. יוסי או

 כל את עשתה זהבה אם בין אחד: דבר
 ובין בהם אותה מאשים שיוסי הדברים

 באור יוצא קולק טדי ראש־העיר לאו, אם
 מעלה זהבה אומנם אם ביותר. שלילי
 ואולי הפקוחה, עינו תחת זה היה באמון,

 ההאשמות אם ראש־העיר. של בידיעתו
 פחדנות קולק הוכיח האשמות־שווא, הן

 לה נתן ולא לכלבים, אותה זרק כאשר
 כבוס, ממנו, מצופה שהיה הגיבוי את

והוותיקה. הנאמנה מזכירתו כלפי

 על שהיא נכון לצוואה, שנוגע ״מה
 אותה, אישרו עורכי־דין שני אבל שמי,
 רצונה.״ שזה בפניהם הצהירה שקלרה אחרי

 חתימותיהם מופיעות הצוואה על ואומנם,
 ומכובדים ידועים עורכי־דין שני של

מישרדם. של והחותמת בירושלים,

טדי
נבהל

 גניבת על במישטרה התלוננה דרה ^
 המישטרה, ומעיל־המינק. היהלומים 1/
 אחד לילה ערכה ינוקא, יוסי עם יחד

 מסקנת זהבה. של דירתה על פשיטה
 הוא שהעניין היתד, המישטרה של החקירה
 גנבה לא ושזהבה רגיל, מישפטי סיכסוך
 מע־ בעזרת אשתו, כי טוען יוסי מאומה.

להש הצליחה שלה, הענפה רכת־הקשרים
 היטב לחקור שלא המישטרה על גס פיע

בתיק.
 מודה ברשותי,״ נמצא המינק ״מעיל

 איתו, לעשות מה יודעת לא ״אני זהבה.
 יבוא האמריקאי שהיהודי עד וממתינה

 היהלומים את זה. עם יתעסק והוא לארץ,
 שלי, התכשיטים כל עם יחד יוסי, גנב

 לירות. אלף 15 איזה שווים בעצמם שהם
 היא שלה, התכשיטים את רוצה קלרה אם

יוסי.״ שלה, החדש לחבר לפנות צריכה

 הקרבת חשבון על אפילו האש, מן לברוח
 לה להשאיר הורה הוא הנאמנה. מזכירתו

 ולמצוא מלישכתו לסלקה אך דרגתה, את
 של האחרות המחלקות באחת עבודה לה

העירייה.
 לה נתן לא מדוע זהבה נשאלה כאשר

 טדי על ״אני השיבה: גיבוי, שלה הבוס
 10כ־ לפני רעה. מילה לומר •:וכנה לא

 ואני חצי-שנה, בן היה שלי כשהבן שנים,
 ישיבת היתד, בעירייה, לעבוד התחלתי רק

 טילפן שלי הבעל בעירייה. סיעת-המערך
 הביתה מיהרתי חולה. שהתינוק ואמר לי,

 ובמצב בולו, כחול שהילד לי והתברר
הישי את עזב הוא לטדי. טילפנתי מסוכן.

 איתנו וטס שלו, המכונית עם בא בה,
 ועם איתי הבוקר עד ישב הוא להדסה.

 הוא הביתה. אותי לקח ואמר-כך הבן,
 עליו אגיד לא ואני שלי, הבן את הציל
 יתנהג הוא איך חשוב ולא רעה, מילה

איתי.״

מכות
רצח

 ההאשמות כל כי מודה ינוקא וסי ן*
 שהיא בכך מקורן אשתו נגד שלו
 איכפ- היה ״לא פניו. על ערבי ביכרה

עם לפעמים בי בוגדת היתד, היא אם לי

קולק טדי העירייה ראש־
? עצימת־עין או פחדנות

וזהבו יוסי האושר: כימי
כסף תמורת תצלומים


