
קאהיר נידוני
קאהיו״. ״נידוני לשם בחולון

 הסרת־הלוט בטכס מימין) (שני גושן חיים עורך־הדין
 הראשיים הרחובות אחד של שמו את שהסב השלט מעל
בישראל, יוצאי־מצרייס של אירגון־הגג אירגן הטכס את

 אירגון בישראל, מהתאחדות־יוצאי־מצרייס שפרש משמאל), (שני עטייה שמואל בראשות
 שבמהלכו ממושך, ריב לאחר נעשתה הפרישה שנים. מעשר יותר זה גושן עומד שבראשו

העבודה. מיפלגת של הבחירות למימון ההתאחדות, תקציב את מנצל גושן כי שמואל טען

״קו שהוא מודיע היה לפעמים כי לספר
 בריסל על נוסף ליומיים־שלושה. אליו פץ״
לפא רבות פעמים האחרונות בשנים נסע
ל היו הארץ מן גיחותיו מרבית אך ריס.

אח משבועות יותר לא של קצרה תקופה
ספורים. ימים אף ולעיתים דים

 הצליח שאליו הגבוה למעמד כסמל
 מכונית אחדות שנים לפני רכש להגיע,
 מיק- לעצמו ואימץ מפוארת דארט דורג׳
 כשנה לפני התדמית. לשיפור יקרה טרת
לי כמיליון שמחירה מפוארת, דירה רכש
 פנקס שברחוב וייצמן הדר בבנייני רות׳

 אשתו, עם שם מתגורר הוא העיר. בצפון
 בתל־אביב האמריקאית בספריה העובדת

 דירתו בצבא. המשרתת תמי, בתו ועם
מישרדו הפכה דה־האז, שברחוב הקודמת,

 עברו לא זה במישרד גם אולם החדש.
 היה גושן של עבודתו ועיקר רבים, תיקים
 לצורך כעורך־דין הן המיפלגתי, בתחום

הת בפעילות והן שונים, ועסקות תיווכים
המיפלגה. למען נדבותית

לי ״תנו
מהצל!״ לצאת

 הבכירה. בתו את השיא כש;ה פ;י 6*
הק ובין מפואר, היה טכס־החתונה /

 הפוליטית בצמרת המי־ומי כל היו רואים
 עורכי-הדין. מידידיו, רבים וכן הישראלית

 רבים צפו העבודה מיפלגת מרכז כחבר
ותנו חכו ״רק גרשן. לחיים מזהיר עתיד

 אולם לידידיו. לומר מהצל,״.נהג לצאת לי
 טכס־הני־ שערך, הרבות המסיבות למרות
 עושרו והפגנת בתו של המפואר שואין
 לעדות גושן, עורך־הדיו נשאר חוץ, כלפי

מופנם. אדם מכריו,
האחרונה. בשנה התערערה בריאותו גם

והמ ״מרובעים״, לכנות המשיך מכריו את
 עורכי־ בין בהישגיו. להתרברב אף שיך
קפ כאיש גושן ידוע התל־אביביים הדין
 מרגיזה. דקדקנותו הופכת שלעיתים דני,

 תל־אביב מחוז פרקליטות ביקשה כאשר
 רישיונו את לבטל עורכי־הדין מלי־שכת

 עד־ שהפך אחרי אחדים ימים גושן, של
 כבד עוול לו נעשה כי ■שאמרו היו מדינה,

 המיפלגה.״ למען עשה הכל ״שהרי מדי,
עורך־הדין הורה המישטרה בקשת על־פי

 עורכי־ לישכת יושב־ראש טוניק, יצחק
 ריש־ לשלילת ההליכים את להפסיק הדין,
גושן. של יונו

 גושן כי שמועות נפוצו אחדים ימים לפני
התאב על לו שנודע אחרי להתאבד, איים
 השבוע בתחילת עופר. אברהם של דותו

 בני־מישפח־ שאר גם וכנראה הוא, הועבר
 עליו שומרת שבו למקום־סתר, עימו, תו

בלשים. של יחידה
 הרבה עוד יפלו הפה, את יפתח הוא ״אם
 על השבוע אמר הזאת,״ במדינה גדולים

 האיש, הקרובים. מידידיו אחד גושן חיים
 החליט מאחרי־הקלעים, השנים כל שנסתר
 שהופעתו ספק אין אולם, הבמה. על לעלות
לה. שציפה מזו שונה היתד,
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תל־ בצפון דה־האזו ברחוב גושן, חיים סורך־הדין שלהישן בנית
 זה למישרד החדש. מישודו את באחרונה פתח הוא אביב.

 אשר נגד עד־מדינה והפך בינתיים נעצר גושן שכן להגיע, הלקוחות הספיקו לא עדיין
 הנמצאים הבודדים, התיקים באחד אוחזת המישרד מעובדות אחת :בתמונה ידלין.

עיסקי־תיווך. היה האחרונות בשנים עבודתו עיקר מעצרו. מלפני עוד גושן, של בטיפולו

 המפוארת לדירתו גושן חיים עורך־הדין שעקר אחריהחדש שוד מ״ ה
 את העביר תל־אביב, בצפון פנקס שברחוב החדשה

 שורר, מרדכי עורך־הדין עם עורכי־דין למישרד שותף היה שם דיזנגוף, מרחוב מישרדו
 עורך־ כעל גושן על והמכריז הבית, בפתח שהוצב השלט, אם ספק הישן. בביתו אותו ומיקם

במישטרה. גושן של עדותו זכתה שבהם ההדים לאחר לקוחות, למשוך יוסיף ונוטריון, דין


