
חי? ושבת משוגע
 אני ממני! תשמעו עוד תם

* ' /  הגרמני!״ בכלא כאן אקבר לא /
 באוזני טוען רימון (״כושי״) שמעון היה

 ידידים עתונאים, מעטים, ישראלים אותם
חטו לפגישה להגיע שהצליחו ועורכי־דין,

בי הגרמניים, מבתי־הכלא באחד עמו פה
 וחצי לתשע נשפט מאז נודד הוא ניהם
ה בקשר־הסמים חלקו על מאסר שנות

בפרנקפורט. ישראלי
 דינו, שנחרץ מיום אחד, לרגע אפילו

 ההרפתקן גורלו. עם כושי השלים לא
 מעצרו בתאי מתנהג .36ה־ בן הישראלי

 ושוט־ לסוהריו מניח אינו בסוגר, חיה כמו
 מתכנן הוא אחד. יום אפילו לנוח ריו

 תא את הצית מהומות, מקים בריחות,
 העולם עם אפשרי מגע כל ומנצל מאסרו
 ישכחוהו שלא לכך לגרום כדי החיצון

לשחררו. מאמצים ושיעשו
 חבריו .את הזהיר כאן!״ אמות ״אני

אליהם. ששיגר במיכתבים
 המיטרדים אחד הפך שהוא פלא אין

 בתי- שילטונות עבור ביותר החמורים
 מכלא אותו מעבירים הם הגרמניים. הכלא
 מסוכנים לאסירים מעצר מתאי לשני, אחד
 תחת הנמצא משוריין בידוד לתא ועד

ביממה. שעות 24 מתמדת, שמירה
 רימון, כושי של מעלילותיו קטן חלק רק

 האחרונים, בחודשים הגרמנים בבתי־הכלא
 את כושי הטיל השבוע אולם בארץ. נודע

שלו. האמיתי הרימון
 שלא ישראלי, לפרקליט ששיגר במיכתב

 אחת את כושי חולל מעולם, אותו ייצג
 הפלילים עולם שידע הגדולות הסערות

 את עצמו על ונטל התוודה הוא הישראלי.
ש רצח מעשי שלושה לביצוע האחריות

שנים. שש לפני בישראל אירעו
 שם־טוב עזרא של רציחותיהם אלה היו

 ב־ הסיטונאי בשוק עסקים בעל מזרחי,
 של ההימורים״ כ״מלך שנחשב תל־אביב,
 אהרון ושומר־ראשו נהגו של תל־אביב;

 שנורו בעת עמו יחד שנהרג אלמליח,
 וה־ אלנבי הרחובות בפינת יריות לעברם
ירקמ•

ביצועו, הודה שכושי השלישי הרצח

כפי שכיר רוצח כוש׳ היה אמנם א□

 המוסגר שכן כזו. בקשה תבוא אומנם אם
לכך. מתנגד אינו זה במקרה

 טכסיס להיתגלווד עשוי יקרה כך אם
 כושי יגיע כאשר מאוד. עד מתוחכם
 מו! מכל בו לחזור יכול הוא לישראל

 ה־ ברציחות. ומהודאתו במיכתבו שכתב
 אפשר ואי אותו מחייב אינו עצמו מיכתב

 לטעון אז יוכל הוא פיו. על אותו לדון
 ברגע; ביצע שלא רציחות בביצוע הודה כי

 בידי טירוף. או חמור, נפשי משבר של
לשח אלא ברירה, תיוותר לא המישטרה

 את לבקש אז יוכלו לא הגרמנים ררו.
 לא שהרי כיוון אליהם, חזרה הסגרתו

וגר ישראל בין הסגרה הסכם כל קיים
 חופשי שוב להסתובב כושי יוכל כך מניה.
 .עליו שהוטל העונש את לרצות מבלי

בגרמניה.
 על ביותר המתקבלת היא זו תיאוריה

 לא במיכתבו נוספות. סיבות בשל הדעת
 — רצח אם — רצח מדוע כושי הסביר

חדד. ואמנון אלמליח מזרחי, שם־טוב את
 עצמו לכושי היה לא שידוע כמה עד

 לא והוא אלה דמויות עם אישי מגע כל
 ספק'אם שהיא. צורה בכל עמם קשור היה

לר כלשהיא אישית מוטיבאציה לו היתד,
 כפי אותם, רצח אומנם אם אותם. צוח

 שכיר, כרוצח זאת עשה הרי טוען, שהוא
אחרים. של בשליחותם

להת שלם בלב כושי מתכוון אומנם אם
 ולספר ישראלי בית־מישפט בפני ייצב

לשח כדי שביצע מעשי־הרצח סיפור את
ביצו על שהורשעו אלה את ממאסר רר

 לשופטים להסביר חייב יהיה הוא עם,
מי. ובשליחות שעשה מה עשה מדוע גם

 זאת. לספר שלא רשאי שהוא כמובן
 רוצח־שכיר, באמת היה כושי אם אבל

 אותו ששכרו שאלה הסיכויים כל קיימים
זהו את בבית־המישפט יחשוף פן יחששו

אפש מאמץ כל לעשות עלולים הם תם.
 כושי זאת. לעשות ממנו למנוע כדי רי

 מתכוון הוא אם חייו את מסכן שהוא יודע
 גורמים לסכן כדי בו שיש צעד לעשות
כך, משום כרוצח. שירותיו את ששכרו

שהוא
רהטגירם* שוכריו לו יניחו הא□ - ששלח במיכתב

 דמות הוא אף חדד, אמנון של זה היה
 הקלפים מועדוני של הלילה בחיי מוכרת

בביתו. בשנתו שנרצח בעיר, וההימורים
 חשודים המישטרה תפסה המקרים בשני
 זמן לארץ שעלה עבו, סלומון ברצח.

 המאפיה כ״איש ותואר לכן קודם קצר
 מזרחי ברצח והורשע הואשם הצרפתית״,

 אמנון של ממכריו חייא, איתן ואלמליח.
 ל־ נידונו שניהם ברציחתו. הורשע חדד,

לט ממשיכים שהם למרות מאסר-עולם
 ותובעים מפשע חפים הם כי היום עוד עון

חוזר. מישפט להם לערוך
נכונות_____

למאסר־עולם
 שלושה בביצוע רק דא הודה ושי ך*

 במיכתבו, טען הוא אלה. מעשי־רצח
 כי היועץ־המישפטי, לידיעת מיד שהובא

 הפרטים שאת אחד, רצח מעשה עוד ביצע
זה. בשלב לגלות מסרב הוא בו הקשורים

 בכך, המפתיע וידויו את הסביר הוא
 בעת אותו תקפו עמוקים חרטה שרגשי
 יכול הוא אין וכי בגרמניה בכלא ישיבתו
 חפים- שאנשים העובדה את עוד לשאת
 שלא פשעים על בכלא נמקים מפשע
 ומוכן להם האחראי הוא ושלמעשה כיצעו,

ביצועם. על הדין את לתת
 כילאו אל שמיהרו ישראלים עיתונאים

 ממנו ולקבל עמו להיפגש כדי רימון, של
הו שהוא מעשי-הרצח על נוספים פרטים

 חוסר של במצב אותו מצאו בביצועם, דה
 הזיות שטוף כשהוא מוחלט, נפשי איזון

בד ונרגש. מבולבל מהמציאות, ומנותק

אפי לעצמו לייחס ניסה המבולבלים בריו
 רצח לעצמו הוסיף קנדי, ג׳ון רצח את לו

 בהם מעשי־הרצח ארבעה על נוסף חמישי,
במיכתב. קודם־לכן הודה
 המוסיף כושי, של הגרמני פרקליטו גם

 וטען. חזר הדוק, קשר על עמו לשמור
 מישפטו במהלך קודם שהשמיע מה את
 למעשיו, אחראי אינו ״הוא כושי: של
חולה־נפש.״ כאל אליו להתייחם יש

 שכושי זו, מוקדמת הנחה סמך על רק
 להבין ניתן שלו, הנפשי האיזון את איבד

 והמפתיע המוזר הווידוי פשר את ולפרש
שלו.
 וחצי תשע בגרמניה הוטלו כושי על
 ירצה לא שהוא היא ההנחה מאסר. שנות

 אין שבגרמניה למרות במאסר. כולן את
 עבור המאסר מתקופת שליש למחוק מקובל

 ספק כזה, נוהג היה ואם טובה, התנהגות
 התנהגות של בציון זוכה היה כושי אם

 ישוחרר שהוא סביר סיכוי קיים סובה׳
 מיספר שם שירצה אחרי מגרמניה ויגורש

מאסר. שנות
זאת. יודע כושי

 שאם לדעת צריך הוא זאת לעומת
ב ישראלי בית־מישפט בפני יודה אומנם
אומ ובית־המישפט רציחות, שורת ביצוע

 אותן, ביצע שהוא ויאמין ישתכנע נם
עולם. מאסר זה לו שמצפה מה

 ב־ להמיר ישאף שכושי, להניח קשה
 ויהיו — זמני גרמני מאסר צלולה דיעה

 ב- — יהיו כאשר וחמורים קשים תנאיו
 החוזר מסוגו, אדם בישראל. מאסר־עולם

 בבית- כלוא להיות יכול אינו כי וטוען
 וניסיונות בריחות רצוף ושעברו סוהר,

הנראים בתנאים גם אינסופיים, בריחה

 מצפונו כי לשכנע, יתקשה חסרי־סיכוי,
 על ידיו במו לגזור אותו שדוחף הוא

עולם. מאסר עצמו
 ההודאה מיכתב מאחורי כי ספק, אין

עמו יותר הרבה כוונות מסתתרות שלו
 שהם כפי יסורי־מצפון, סתם מאשר קות,

 השאלה, מתעוררת מעצמה בו. מתוארים
 בקרב הן רבים, חוגים השבוע שהעסיקה

 בארץ. כושי של הרבים וידידיו מכריו
מיל לטובת

 הסכם אין
הסגרה

 שכושי היתה הראשונה הנחה ך״
עצמו. לטובת השתגע 1 1

להש כדי אפשרית דרך כל חיפש הוא
 זו. גירסה אמרה הגרמני, מהכלא תחרר

 רק כי למסקנה, לבסוף כנראה הגיע הוא
 שאנשים רצח במעשי הודעה באמצעות

 סיכוי לו יש ביצועם, על נשפטו אחררים
 לחקרו כדי הסגרתו, את תדרוש שישראל

לדין. להעמידו כדי או
 ביצע אדם אם ההסגרה, חוקי פי על

 מאשר יותר חמורים פשעים אחת במדינה
 אחרת, במדינה כבר נשפט עליהם הפשעים

למ להסגירו בו המחזיקה המדינה חייבת
ביני שקיים כמובן בתנאי השנייה, דינה

 וגרמניה ישראל בין הסגרה. הסכם הם
כזה. הסכם קיים לא

 ישראלי, אזרח הוא שכושי כיוון אבל
 להניח, יש הסגרה, הסכם ללא גט הרי

 של לדרישתה תיענה שממשלת־גרמניה
לידיה, כושי את להסגיר ממשלת־ישראל

 שהוא הדעת על מתקבל בלתי כמעט
 ולהתייצב לישראל לבוא מתכוון באמת
 הידוע כל את לספר כדי בית־מישפט בפני

אלה. מעשי״רצח על לו
 רוצח,

ישר אבל
כו כי גורסת, השנייה תיאוריה ך*

 מוכן והוא עשה, שהוא מה עישר, שי 1 ו
 האחריות את בעתיד גם עצמו על ליטול
 שני לטובת המחומש, או המשולש לרצח

חייא. ואיתן עבו סלומון אסירי־העולם,
 חסים הם כי הזמן, כל טוענים אלה שני
 פנו השפעה רבי אישים כי ייתכן, מפשע.

 להודות :עיסקה לו והציעו רימון אל
 לגרום כדי ולחייא לעבו המיוחסים בפשעים

 לו להציע יכלו כזה במקרה לשיחרורם.
מאוד. גדול כסף סכום
 זו להצעה נענה שכושי הנמנע מן לא
 עליו יגזרו אם אפילו :קר חשבון מתוך

להי סיכויים לו יש מאסר־עולם, בישראל
 מבחוץ, עזרה בלי או עם מאסר, מלט

הגרמניים. בבתי־הכלא מאשר יותר הרבה
 ההרפתק- מתוכניותיו אחת וזוהי ייתכן

 על ליטול :עברו למסורת בהתאם ניות.
 לקבל ביצע, שלא בפשעים אשמה עצמו
באמצ לברוח, לנסות ואז הדין, את עליו
 לרשותו שיעמדו גדולים כסף סכומי עות

 לא שם מקום אל הרבים, ידידיו ובעזרת
עוד. יגלוהו

פרק- אל דווקא במיכתבו שפנה העובדה
)20 בעמוד (המשך
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