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במרומי□ הדמוה
 מיקרית בנישה

 הולידה בשחקים
ביבשה הרפתקה

 היתרו התעופה נמל את שאפף הערפל,
 המטוסים, תנועת את ■שובש הלונדוני,

נוס בטיסות. רבים ועיכובים דחיות גרם
 הקר הלילה את לבלות נאלצו רבים עים

 שטיחי על שרועים כשהם בחדרי־ההמתנה,
בגים־לא-נים. הריצפה
 מארצות־ בדרכה ׳שהיתל. אחת, אשד,
 לבלות היא אף נאלצה לישראל, הברית

 היתד. לא למזלה, דומה. בדרך הלילה את
 לא היא בעלה. בלוויית נסעד. היא בגפה.

 אותה יגדור המרגיז הערפל ני שיעדה
להרפתקה.

 במדור שישי, ביום אחדים שבועות לפני
 אדם של שבוע הארץ, של האישי החשפנות

 אנשים־חשובים־מאוד מספרים שבו אחד,
ימים שיבעה במשך אותם הקורות על

 טיימס לה־נזונד, טויביון, הואלד למית:
 הישראלים העיתונים מבין ועוד. הלונדוני

̂  — שמונים שני בקביעות קוראים הם
 מעריב הצהרונים שני את ודבר, הארץ

 העולט — אחד ושבועון אחרונות, וידיעות
הזה.

מי׳שטרה
עד את ה1 ה א ח ש הרו

 בסחר הנאשמים
 כיוון — זוכו ססמים

ז6אוש למעשיהם היחידי שהעד
 המישטרה בתחנת תה שתה *, ג.ם. סמ״ר

 שום בערב. שש היתד. השעה באור־יהודה.
 והסמ״ר בסביבה התרחש לא מיוחד אירוע

 לתחנת נכנם לפתע בעיתון. לעיון התפנה
 שלום את ראה כי שסיפר אדם, המישטרה

 מקומי, בית־קפה בעלי עידה, ויהושע ששון
 התישעה. בגן בסמים סוחרים כשהם

ר. לא הכלם ר מסור לשוטר כיאה עז '

וכעלה אכן סוזי
בערפל פגישה

 מזג- לה זימן מה האשד. סיפרה רצופים,
ההוא. המשתולל האוויר

שהיי הוארכה כך ללינת־לילה. ״התכוננו
 התברר ובדיעבד נוסף, בלילה בלונדון תנו

 כאשר למחרת, הגודל...״ יד זו שהי׳תזז
 יפהפייה אגב, שהיא, — האשד. עלתה
 בעל- במכר בו פגשה למטוס, — ידועה

 לישראל. דרכו את הוא אף שעשה שם,
 להתלוות המכר אותה הזמין שיחה כדי תוך

 האפריקאית, ביבשת מרגש לטיול אליו
 ספורים. ימים תור לערוך תיכגן אותו
 ברצינות פיקפקה כי אם מייד, נענתה היא

ההזמנה.
 התקרב עם כאיסמעיליה. יממה

 אל לגשת האשד. תיכננה הנחיתה, !מועד
 ולוודא, ההזמנה על לו להודות מברה,
 לשמהיתה, אך רצינותה. מידת את זו, בדרך
 לטיול, הפדטנר־המיזעד בד, שהבחין ברגע
 ולכך.״ מתכוון ״אני ואמר: ידו את הניף

 לגבר ■לבסוף התלוותה היפה האשד. ׳ואומנם,
המרג אחד שהיה לאפריקה, ׳במסעו הידוע

ביזתר. המרגש לא אם בחייה שים
 לה. לדאוג חדל לא הוא המסע זמן כל

 על מראש ידעה היא — עסוק היד. כאשר
 כשנעלם גם רטט*. ולא הרבים, עיסוקיו
 ׳ולמלוויו לעוזריו הורד. — ראייתה מתחום

 ״הוא סיפרה: היא מחסורד,. לסל שידאגו
 ומוביל כג׳נטלמן זרועו את לי מושיט היה

 הוא בו. ניכרה עייפותו לחדר־האוכל. אותי
המיקציוע...״ את היודע כ״שרוני אדם

 היה הסיפור גיבורי של האפריקאי יעדם
 במקום: שהותם ומשך איסמעיליה, העיר
בלבד. אחת יממה

 של רעייתו אבן, סוזי היו והגבר האשד.
 בגין, ומנחם אבן, אבא לשעבר שר־ההוץ

ישראל. ראש־ממשלת
 שלה האחד השבוע עלילות לקוראי

 השאר, יבין אבן, הגברת גילתה גהאוץ
 עיתונים לקרוא מריבים ובעלה היא כי
 הם למשל, בשבת, העולם. ומן הארץ מז

העד העיתונות ממיטב •בקביעות קוראים

 מיהר הוא מיותרות. שאלות ג.ם. שאל לא
ה בחצר שחנתה המישטרה, ניידת אל

 , עימו יחד התישעה. גן אל ודהר תחנה.
 את החנו הגן לפני ממן. חיים סמ״ר היה

 שצפה בניין אל פנה ג.ס. וסמ״ר הרכב,
 הזדהה הדירות, אחת אל עלה הוא הגן. אל

 וביקש אזרחיים בבגדים לבוש כשהוא
 הגן אל לצפות לו שתתיר מבעלת־הבית

דירתה. מחלון
 החשודים שני את ראה עדותו על־פי

 הקיוסק ליד עומדים לו, מוכרים שהיו
 כך לפתע, ביניהם. ומשוחחים הגן בקצה
 שלף שלישי, אדם אליהם ניגש העיד,
 לידי ומסרם לירות 100 של שטר מכיסו
 תמורתו ומסר הכסף את נטל זה ששון.

בלתי־מזוהה. דבר־מה
י מן וזינק רב, זמן התמהמה לא ם.ג.
 אך השניים, את עצר הוא החוצה. הבניין
1 בחיפוש להימלט. הצליח השלישי האדם

 כלב חשיש. גרם 2,7 נתגלו במקום שנערך
̂ לא מומחיותו אך למקום, הובא מישטרתי

 של נוספות כמויות נתגלו לא עזרה:
אחר. מסוג סמים או חשיש,

 בפני הובאו עירה ויהושע ששון שלום
 הצליח זיו, שימחה ועורך־דינם, שופט,

 שאירע המיקרה, מאז בערבות. לשחררם
 החשודים הובאו ,1976 באוקטובר 21ב־

 המישפט אך שופט, בפני פעמים שלוש
 סמל הראשי, עד-התביעה התקיים: לא

 בביח־המישפט התייצב לא ג.ם., ראשון
1 עדותו. את למסור כדי

1 היכל- אל הנאשמים הובאו שוב השבוע
 שכן ושאננים, נינוחים כשהם המישפט,

 שבאור־ ידע, לא שהשופט מה ידעו הם
 הסמ״ר כי לאוזן מפה מלחשים יהודה

להעיד. יוכל לא לכן ואושפז. התמוטט
• תעו- הציג השמועות, את אישר התובע

 ההליכים את לבטל וביקש רפואיות דות
 צמד לבקשתו. נעתר השופט המישפטיים.

הוכחות. מחוסר זוכה הנאשמים

במערכת. שמור המלא השם *

5 2108 הזה העולם4


