
לאמריקה! ניסע הנא ..בחודש
קארין ולבתה לבעלה לה, ויסדר הבטחתו את יקיים הש״ב וכי תוכח בעלה של חפותו כי

 רינה אוסרת
המאמינה נידם,

בטבריה, ממועדוגי־הלילה באחד נידם, וג׳ו רינה
 למופת בעל הוא כי מספרת רינה ידיד. בחברת

 סופי־שבוע ערב. מדי לצאת ונהגו לבלות, מאד אהבו הם מצויינים. יחסים ביניהם ושררו
הידוע. הלוחם מסס, בני בהם — רבים חברים להם היו שם בטבריה, מבלים היו רבים

בטבויו

 שאוכל לי אמרו ואותו?׳ לי לוקחים אתם
 בלולה ולחזור הילדה, עם לפנסיון לבוא

 אותו לקחו שבת. ביום היד. זד, הביתה.
 שכרו .715 לחדר בירושלים, פלאזה ׳למלון

 סידרו ר״שי׳ון לו שאין ולמרות אוטו, לו
 שלוש־ארבע לו קנו מייוחד. רישיון לו

מלך. אל כמו אליו והתייחסו יפות, חולצות
 אלי צילצל הוא הגעתי. לא ״לפלאזה

כשיח ויצלצל לסיור יוצא שהוא לי ואמר
 לי ׳להגיד מהקצין רשות ביקש הוא זור.

 היד, זה כי לו, אישרו לא אך הוא. :איפה
 אותו החזירו לא היום :מאותו !סודי. מקום

 •שוחחנו, הרוסים. למי׳גרש !נסעתי לפלאזח.
איזה לי גם שיעשו הרבה יחסר היה ולא

 לי שיסדרו שאפשר אמר השוטר סידור.
 התרגיל, את הבנתי אבל:אני איתו. להיות

רציתי. ולא
 את כיבדתי הרגשתי? איך להגיד ״מה

 זה על לדבר לא לי אמרו יעשה. ׳שהוא מר,
 עם לדבר זמן הרבה לי היה לא איש. עם

 המחבלים. על לו נודע איך ולהבין בעלי
 בן־אדם איזה ;מכיר שהוא זה את קישרתי

 נודע דרכו -שאולי וחשבתי מהסמים, ערבי
 לעשות. רוצים שהמחבלים מה על לו

ישנה.״ לא אני עכשיו שקטה. הייתי
עבדו ״הם

,עלינו׳
 היא אחד ״יום :רינה של מא

 לך לספר רוצה אני ,אמא, :לי אומרת
 לזוו״ל.׳ לנסוע עומדים ואני גץ ;משהו.
 לא בעלך יכולה? את ,!איך לה: אמרתי

אבל ,כן, :לי יאמרה ,!מהארץ. לצאת יכול

 ישראל, לעם למדינה, טוב משהו עשה הוא
 לך.׳״ אספר אני אחד ויום

 בארי אותנו שיסדרו לי ״!אמרו ״רונה:
 •וכסף. כרטיסים לנו ׳ושיתנו צות־הבדית

 לבד נסעתי שנה לפני לנסוע. :מתה אני
 בכלל!מתה, ׳אני עכשיו ונדלקתי. ׳לחודשיים

 מחדש.״ הכל להתחיל רוצה אני
ה מעצרו במהלך רינה על עבר מה

בעליה? ישל ראשון
 שלא יומיים־שלושה איזה ״היו :רינה
 סודי במקום היה הוא ׳בקשר, אתו הייתי
 אני ,׳בואי, :-לי ׳ואמר טילפן אחד יום כזה.

מ בחור כמו חופשי היה הוא לך. מחכה
 חולצות ולבש !מבחוץ אוכל !אכל בחוץ-
 עציר. אל כמו אליו התנהגו לא יפות.

 ומאוד. אנושי ייחס מקבל הוא עכשיו עד
 היה זה בטלוויזיה. הודיעו שבוע אחדי אך

 האמינו לא ממש שלי שהחברים עד נורא,
 מפשע.״ חף שגץ לי

 ׳אני חופשה. ״לקחתי רינה: של ׳אמא
לעבו אחזור ואיך המדינה בשירות עובדת

 מפשע. חף שהוא שיוכח מקווה אני דה?
בו. אכיר לא אשמתו תוכח ואם ציונית אני

 באלט־ -נפל ׳שלי הגיס ׳בבית״ר, ״הייתי
 עד פטריוטית. אני באצ״ל. ׳נלחמתי לנה,
 דבוטינסקי של במינו מייוחד ;פסל קש היום

בבית.״ אצלנו
 שגץ חושבת הייתי שאם ״ברור רינה:

 אבל רבני, לבית־דין הולכת הייתי אשם
 אם אפי־לו חף־מפשע. שהוא יודעת אני

 של תרגיל שזה יודעת אני אותו ירשיעו
 מסוגל לא הוא עלינו. עבדו הם ה׳ש״ב.
 קידוש, עשה השגה בראש כזה. דבר לעשות
יהו יפוצץ רע? דבר ויעשה יילך למחרת

אותו רואה אני להיות. יבול לא זה דים?

 אסירים שני עוד עם יושב הוא יום, כיל
ה האמת. את יודעים בבית־סוהר בתא.

 שכאשר לו הבטיחו הירושלמים עצירים
 התל-ואבי- כי עצומה, ׳לו יארגנו ישתחררו

 עשה. הוא מה להעריך יודעים לא בים
מתפו אצלם להעריך. יודעים הירושלמים

יום. בל פצצה צצת
 סטייל לא הוא אינטליגנטי. מאוד הוא גץ

 שהוא יודעים הש״ב בכלל. עבריין של
 שהיה אבדאחמד, הזה, הערבי זד, בסדר.

 אתו הבריח הוא בזמנו ג׳ו. עם קשר לו
 עכשיו רק ידעתי. לא אפילו ואני חרוזים
 מבריחים היו הם לי. מספרים שלו חברים
■ותמרו שטיחים סיגריות, לגילגול ניירות

 בעניין.הזה. יתם שהוא לי סיפר ג׳ו קים.
 עשרים או עשר קיבל הברחה יכל על

 נוסף. סכום לו הציעו ופתאום לירות אלף
 לפתוח כשניסה והסכים. תפרן היה הוא
 צופן עם שהיא לו הסתבר המי׳זוודה, את

 הבן על קרא שכאשר טוען נ׳ו חשד. והוא
 שהמיזוודה הבין מחברון ג׳יעברי שייך של

לחשוד.״ והתחיל לחבלה קשורה
ב אתו ״ישבתי :רינה של אמא
 אותו ושמעתי בירושלים, ידוע פורום
 להתעסק לך ,למה לו: אמרו שהם מספר

 יפה? להרוויח יכול לא שאתה בדברים
 יותר. שתרוויח אחרים, בדברים תתעסק

 נעביר ואנחנו כמות, חצי !תעביר אתה
 ג׳נטלמן, שהוא מרוב ׳אבל ,כמות. חצי
הכל. את להעביר הציע הוא

ל צילצל הוא לחשוד. התחיל ״סשיהוא
 הסמים, מעבירות הכיר שאותו אנקורי פקד

 אנקורי פקד המיקה־,. על ליו למסור ורצה
)36 בעמוד (המשך

 כיוון אשתו, לטענת — בצבא שירת לא נידם ג׳ובכינרת צויחה
נתמכת־הסעד. מישפחתו בפרנסת לסייע עליו שהיה

 ויקר. אופנתי ספורט צניחת־מים, היה מתחביביו אחד הכינרת. את מאד אהב הוא
1הכינרת בלב ונפגשו מים סקי ערכו ששניהם בעת זה את זה הכירו נידם וג׳ו רינה


