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 וחודשים, -שמונח לו חיביתי אותו. אעזוב
 לא בי, פגע לי, סאב זה ישב. כאשר

 דבר על חלמתי ולא -עבריין שהוא חשבתי
כזה.״

 ועבר* שהוא ידעתי ״לא :רעה של !אמא
 — היפים הדברים !את ראיתי תמיד יין.

 מקבלת הייתי דגים. ראיתי סירה, ראיתי
 שהוא לנו כשהסתבר דגים. -ארגז שבוע כל

 היה שהוא למרות אותו, רצינו לא עבריין
 את לשכנע יכולתי לא אבל אלינו. -טוב
■אותו.״ לעזוב שלי הבת

 הוא שאולי וחשבתי אותו ״אהבתי :׳רינה
 היה לא כסף, לי השאיר לא הוא אשם. לא
 דגם שלי, האמא חשבון על חייתי לו.

אמר כשהשתחרר לי. עזרה שלו המ״שפחה
 אעזוב אני יסתבך פעם עוד שאם לו תי

ו למוטב שיחזור !לי נשבע הוא אותו.
 ולא עבד תמיד הוא למקרה, עד באמת,

בכלום. חשדתי
 זה התפוצצה, שהפרשה לפני ״שבוע

 לי צילצלו ראש־השנה, אחרי יום היה
על עצור שהוא לי ואמרו מהמ״שטרה

 דום. נאלם כאילו הטלוויזיה קלט ^
החד קריין זה-עתה שאמר הדברים יייו

 הקריין בהלם. המאזינים את היסו שות
 שירותי של יוצא־דופן מיבצע !על סיפר

 ישראלי צעיר ללכוד שהצליחו הביטחון,
גור עם פעולה ששיתף נידם, יוסף בושם
 מיזוודת־נפץ לפוצץ ועמד עויינים מים

ירושלים. במרכז
 ישראל עם היום. שיחת הפך הנושא

 אחד וזהו במולדת׳ לבגידה במיוחד רגיש
מחילה. ואין כפרה, אין שעליהם הפשעים

 הסנסציונית הידיעה על עטו העיתונים
התפר סותרות וידיעות רב, שלל כמוצאי

 לא כי הסתבר לפתע והנה, יום. !מדי סמו
 אם כי ריש״ב -של מזהיר מיבצע זה היה

 דדז׳ו המכונה נידם, יוסף בלבד. מיקרה
 כשהוא המישטרה ׳ע׳ל־ידי !ניתפס !גץ, או

 הוא- זה היה רישיון. ללא במכונית ״נוהג
 ומיזוודת דבר על לשוטרים שגילה עצמו
ה שירותי אנשי את שהוביל הוא הנפץ,

 את שגרם והוא הנשק, מצבורי אל ביטחון
בקשר. היה שעימר, הפתח כנופיית לכידת

 כעבריין למישטרה המוכר נידם, ז׳וז׳ו
ו תלוייה חמורה הברחת־סמים !שעבירת

 ביותר המוכר האיש הפך !נגרו, עומדת
 והוא בעיתונות פורסמו תצלומיו ׳בארץ.
 -גם דיברה מעמד ׳באותו בטלוויזיה. דיבר

 :ועדה עם קבל שהכריזה רינה, אשתו,
׳מפשע.״ חף ״׳בעלי

 בעלה את מכירה ,21ה־ בת נידם רינה
 שלוש מזה נשואים הם שנים. חמש מזה

ה יבת קארין ׳אחת, .בית להם ויש ישנים
 בעלת מדהימה יפהפייה רינה, שנתיים.

 ׳פוסט־ פארה בסיגנון מסורק בלונדי :שיעיר
ש בעת שהתה ענקיות, ועיניים מייג׳רס
 ב־ ׳בטלוויזיה הראשונה הידיעה פורסמה

 כי אם ההודעה, אחיה. ׳בחברת ידידים, !ביית
 ׳ניסתה והיא בהפתעה, לה יבאה תוכנה, לא

 חף־מפשע, בעלה בי החברים את לשכנע
ינאל־ והיא דבריה את לקבל סירבו הם אך

:י

- 1*1 1 נידם, רינה את מראיין טופז 1
1 ן 1 1 מל לתחרות מועמדת כשהיתה 1
לד השני. במקום זכתה רינה האביב. כת !
בפרוטקציה. בתואר זכתה המלכה בריה, '!
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בבושית־פנים. !ביתם את לעזוב צח
 המיש־ ׳בידי עצור ובעלה כי ידעה דינה

 על- בעילה, על-ידי !נתבקשה לדבריה, טרה.
 לשמור הביטחון, ושירותי המישטרה ידי
בסוד. הידיעה על

 אותו שמכיר ״מי
תו״ אוהב או

והש בביתה, הסתגרה אחדים מים ^
 נהגו כמוה באנשים. לפגוש שלא תדלה

 לחלקי־חילוף מיפעל יבעל שהוא אביה, גם
 ת־ את המדינה. בשירות העובדת ואמה,

 ולמעון, יום מידי לשלוח המשיבה תעוקת
 הגננת. עם ׳מלשוחח נמנעה אך בדרכה,
 בכלי-התיק- שהתפרסמו הידועות בשיהתלו

המטוש הרקיע את במיקצית מאירות ׳שורת
 החלה שפורסמה, הראשונה הידועה של טש

 . נהג לא איש ולדבריה !לרחוב, יוצאת רינה
 לעזור השתדלו שכניה כשוחה. שלא יבה
וירי וקרובי־מישפחה יכולתם, כמיטב לה

 אמה, יום. מדי ביתה את פוקדים דים
 הפרישה, ביעיקיבות מייוחדת חופשה שלקחה
 טוענת היא כך מקווה, רינה איתה. נמצאה
 ויקח בקרוב, ישוחרר שילה דודו כי בלהט,
לאמריקה. בתם ואת אותה

 בת היא שבבת־ים השכורה דירתם
 מרופדים רהיטים ובה חדרים, שלושה

 כליינשק של אוסף מכוסים וכתליה סקאי
 היא ורינה. ג׳ו של ותצלומיהם עתיקים
 מתוך זה־עתה יצאה באילו לבושה יושבת,

חול שחורים, גמייכנסי־ג׳עס יחחון־אופנח,
 מאופרת היא רשת. עשוייה שחורה צת

נערת־זוחר. של הופעה ומפגינה למישעי,
 מ־ משים שאינם קרובי־מ״שפחה לידה,

 הבירה כיצד במעון. נמצאת הילדח צידה.
 כיצד העבריין, בעלה את היפהפייה ׳רינה

 עם טוב מבית שבאה הבחורה הסתבכה
 לה שאין עבירה בביצוע החשוד צעיר

 :רינה מספרת ? המרעה קום מאז יורע אח
 ילידת שלי אמא הארץ. ילידת ״אני

̂ט, הוא ואבי צ׳כיה  בארץ. דורות כמה ס׳
 ׳באוני־ הנדסאות ׳שלומד מבוגר אח לי יש

 המתנו־ טובה, ממישפחזד מוציאי ברסיטה.
 ומייד ׳תיכון, שנתיים סיימתי בבת־ים. ררת

אביני־חן. במיון לעבוד הלכתי אחר־כך

 התחלנו לטבריה. אני באתי אחר־כך אבי׳ב.
התחתנו. שנים ׳שלוש ואחרי ■לצאת,

 הוא דייג. שהוא ידעתי אותו, ״כשהכרתי
 הראשונה, מאשתו ■גירושין ׳בהליכי אז היה

 טובים חיים לנו היו יבת. ממנה לו שיש
בהת טוב. ■ואבא טוב, בעל הוא ומאושרים.

 חיזרנו אחר־כך ׳שלי, אמא אצל גרנו חלה
 — החיים כל ל׳בת־ים. שוב ■ומשם לטבריה
שבורות. בדירות
ה הוא ״׳אם  שאומרים כמו מיליונר מ
 יש עצמי לי בית? לנו אין למה עליו,

 קרוב כבר מכונית אין לג׳ו סי׳מק׳ה, מכונית
 היה מיליונר, היה הוא אם שנים• לארבע

 לדייג יוצא היה הוא ׳בפונטיאק. נוסע
 ליו היתד! בערב. ולפעמים לפנות־בוקר,

 לדוג יוציא היה לפעמים יפו. בנמל סירה
 דגה יש אפל שאסור איפה חדרה, ליד

ל המיון יוצאים היינו בערבים טובה.
 טיפוס הוא הברים. אהב לא גץ בילויים.

 בשצריך אבל קשוח, במיוחד לא סגור,
 להיות וכשצריך חביב, הוא חבוב להיות
 שהיו המעטים החברים קשוח. הוא קשוח

 בוטיקים, בעלי הם בולם. ומסודרים לו,
 שמכיר מי ככלל. לפשע ושייכים לא קצבים,

 לבית, מסור הוא אותו!מאד. ואוהב ג׳ו, אית
 משחק הכל, עושה קניות, עורך דואג,

ה״לדד,.״ עם
 רינה, של אמד, לשיחה מצטרפת ׳זד, ׳בשלב
 כמוהו. אחד עוד אין חתן, ״בתור :המוסיפה

 לא אני לא־רגיל, היה כלפי שליו היחס
 לסרט לצאת לי הציע ותמיד צעירה, אשה

 חולה, כשהייתי איתם. יחד לארו׳חת־ערב או
 עוזר היה ביום, פעמיים אצלי מבקר היה
 אוהבת לא בתי בבית. יסודי ׳בניקיון לי

 יד. נתן תמיד הוא אסל ׳זה את לעשות
 היה לכולם. לעזור אוהב טובה, נשמה הוא
 מים, אוהב הוא ׳מתרחץ. ישר הביתה, ׳בא

 זהאירולד מדע הרבה, ,קרא המים. על יגדל
 הולך היה טלוויזיה, לראות אהב רוביינס.

לבית־בנסת.״
בתשו לחזור תוכנית היתד, ״לגץ :ריבה

בה.״
? עבריין שפעלה לרינה ■נודע כן, אם מתי,

תי  ״הגנ
התרגיל״ את

 שנים, כעשר ממני המבוגר ג׳ו, את
 הוא גם סקי, לעשות באתי בכינרת. הכרתי

 אחר־ ים. בלב ממש ונפגשנו סקי, עשה
 ׳מכירים שסולם מסם, בני ׳בינינו הכיר כך

 מאז המדינה״. של ״העיניים בתור אותו
לתל־ בא היד, הוא !בהתחלה ייחד. אנחנו

, 8״יי ג ינה ך* ד ח  שנים, ארבע לפני א
הבי אלי הגיעו שוטרים אותו. עצרו י 1

 הברחת על תיק לו שיש לי התברר ואז תה,
 מאמינה לא אני עסשיו עד אבל סמים.
 הייתי להבריח. ׳בשכול לירדן נכנס שהוא

שאני אותי, שיפסיד יפחד ג׳ו מבולבלת.

ה למיגרש מייד נסעתי רישיון. שלילת
 לא שמו אותו, איתרתי לא א׳בל רוסים
חיפש חיפשתי, העצירים. ברשימת הופיע

 ׳בשתיים הביחד, ׳חזרתי מצאתי. ולא תי
 ביקש הוא טלפון. קיבלתי ושוב בלילה,
 נסעתי בבוקר. הביתה ׳אותו ׳לקחת שאבוא

ל ללישכד, נכנסתי הרוסים, לימיגרש שיוב
לי. חיכה הוא ושם מייוחדים תפקידים

הביתה,׳ ,יבוא לו אמרתי איתו. ״ושבתי
 לו: יאמר הקצין אז כלום. הבנתי לא כי

 בעדינות.׳ יאבל העניין, ימה לה ,תסביר
 שידעתי מקרח לי ,קרה :כך לי סיפר והוא

והס למישטרד, והודעתי יעניין, איזה על
 אותו. הבנתי לא עוד מתבלים.׳ להם גרתי

הביתה.׳ יבוא יופי, אז ביו, !שאלתי:
 את לוקחים ,רינת, לי: אמר ״הקצין

 ׳בפנסיון הוא תדאגי, אל יומיים. לעוד בעלך
חג בערב בדיוק ,יופי! אמרתי: מלא.׳
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