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 אסיר הצליח לא עוד הזד, שמהאגף פעם

 פרינציפ. החלטתי: יצליח ולא להימלט
ל עזרתי אבל התחרטתי, בסוף בורח. אני

 לו.״ להראות רציתי לברוח. אחרים
המאס אחרי שמכווצות״. ״זריקות

נרקו והפך בסמים להתעסק התחיל רים
 דרום, רחל עם מתחבר משוחרר, מן.

 זקוקים היו השניים ״חיפושית״. שכונתה
 ״אז סמים, בשביל ליום לירות 2500ל־

כותב. הוא גנבנו,״
 . סמים. של ממנת־יתר מתה ״חיפושית״

 פרו־ 30ל־ רצפטים לה ״נתנו עמי: טוען
 מכיר אני אותה. להרוג כדי ליום, דורמול

 בסמים, שימוש עליהם שהקלו כאלה עוד
 בפני לעמוד מוכן ואני לחסלם, על־מנת

 שמות.״ ולתת הכל ׳לספר שופט,
ה מן להיגמל עמי ניסה רמלה בכלא

 שהופיע מי סילפן, לד״ר פנה הוא סמים.
 הטלוויזיה -תוכנית כגיבור שעבר בשבוע

מאכז־ בהופעה בארץ בתי-הסוהר מצב על

מוטעי נמלט עבריין־
!״אלי שמתקרב מי בכל יורה ״אני

 מספר הישראלי,״ הקוקיה בקן ״הייתי בת.
 שמכווצות באלה זריקות לי ״נתנו עמי.
 לגמרי.״ אותו -וחורגות הבנאדם את

חופ עמי קיבל יואל, אחיו, של לחתונתו
ופשח זו היתה הכלא. מן שעות 32ל־ שה

 כתב. כל-בך,״ נהדר ״הכל הראשונה. תו
 שלא ליו התברר לחזור, הזמן כשהגיע ״אך
להיש החליט והוא סמים, די להשיג יוכל
 הוא אותו. הסתירו הברים חופשי. אר

בשיב גם מזוייפת, בתעודת־זהות השתמש
 ויעבד צפונה, נסע עמי בתא־המיעצר. תו

ראש־פינה. ליד מערבי, של בחווה וגר
הת חודשיים בעבור נסגר״. ״המעגל

 ועמי לחשוד, החווה, בעל מערבי, חיל
 ביומנו. מספר הוא רעב,״ ״הייתי ברח.
 עיבודה.״ לי לתת הסכים ל-א אחד ״אף

 את שהטילה קטנה, כנופיה אירגן כפתרון
 ש־ טענה המישטרה הצפון. על אימתה

 צה״ל קצין לרצוח ניסה עמי של אירגונו
 שהיה מי להם -שנתן תשלום ״חוזה״, לפי

קצין. אותו לרצוח מעוניין
לו, התברר חודש, לפני עמי כשנתפס

 עדי־ הפכו כנופייתו מחברי שניים כי
 הולך ואני נסגר, ״המעגל נגדו. -מדינה
 האחרון ״ברגע אומר. הוא אותה,״ לשבת
 מישט־ אחריו מחפשת עתה לברוח. הצליח

 חשש •תוך מוגברים, בכוחות ישראל רת
אנשיה. לחיי כבד

בחידות
ח ושמה נערה ק ר

 המקומית למועצה הבחירות
 המונית לתיגרה הובילו

 ולמותו היינה, ככפר
מקומי צעיר של

 זו !״החללים לזר נתווסף פרח ״עוד
 ביטאון השבוע שהעניק הכותרת היתה
 על לידיעה אל־אתיחאד, בערבית, רק״ח
חש ),27( עתאמנה קאסם עפיף של מותו
• נצרת״. שבמבואות ריינה הכפר מן מלאי

 מור הופקעו הכפר אדמות מרבית •
עילית. נצרת הקמח לצורך /50ה־ בשנות

 לא הוא פידאין. היה לא מימיו עתאמנה
 אך ישראלים. כוחות עם בקרב נהרג

 ״פרח בכינוי מותו, אחרי זכה, בכל־זאת
ה חולקים שבאמצעותו החללים״, בזר

 הוא הלאומיים. לגיבוריהם כבוד פלסטינים
 למועצה הבחירות מילחמת קורבן היה

בכפרו. המקומית
ר. שבועה סנ מי  אחרי קלה שעה כ

תו כל כבר ידעו בריינה ההצבעה סיום
 — במיספר אלפים חמשת — הכפר שבי
מ הדמוקרטית, החזית :התוצאות את

 מתוך בארבעה זכתה רק״ח. של ייסודה
וב המקומית, במועצה המושבים תישעה
 נציג עם בברית קואליציה להקים יכולתה

הרשי קטנה. חמולתית רשימה של בודד
הח על־שם טאטור, רשימת המתחרה, מה

 רבות, שנים במשך במועצה ששלטה מולה
 רק זכתה מישרד־הפנים, של מינוי על־פי

 ראש-המועצה כס גם מושבים. בשלושה
 את — ובני־בריתה רק״ח על־ידי נכבש
 ראג׳ח הממונה, ראש־המועצה של מקומו

 ראש מעתה יתפוס טאטור, עבד־אל־קאדר
חוטבא. מחמוד חסן הנבחר, המועצה
 מערכת את שליווה הבין־חמולתי, המתח
 עם גבר אחדים, שבועות במשך הבחירות

שמו הילכו לאוזן מפה התוצאות. היוודע
 במיסגד, נשבע, טאטור מבני אחד כי עות

 ויהי- לעולם תכונס לא החדשה שהמועצה
 מתיחות על דיברה אחרת שמועה מה.

 בסול, המולת בני בקרב והולכת גוברת
 בני שהרי בכפר. והעשירה הגדולה שהיא
 לפני עוד מחנות לשני התפלגו בסול

 בתעמולה עסק מבניה חלק יום־הקלפי:
בתע אחר וחלק רק״ח של החזית למען
 אגפי שני היריבה. הרשימה למען מולה

הקומו אוהדי בהישגיהם. התגאו החמולה
 מבני שארבעה בעובדה התגאו ניסטים

 בארצות מילגות־לימודים קיבלו החמולה
ה את הבליטו יריביהם הסובייטי, הגוש

 המועמד הוא החמולה מבני אחד כי עובדה
טאטור. ברשימת 2 מס׳

 שנודעו אחרי שעות 24 ככפר. חרם
 לפני הרביעי היום במוצאי התוצאות,
 תת־מיקלע יריות צרור הרעיד שבועיים,

 כוון הצרור הכפרי. הלילה שלוות את
 איברהים מוחמר הכפר, ספר של כיתו אל

 הסולידאריות את לשבור שהעז טאטור,
 שלו, המיספרה את ולהעמיד החמולתית

 לרשות ריינה״, של ״הקרמלין המכונה
הדמוקרטית. החזית רשימת
להס זה־מכבר חדלו הקומוניסטים יריבי

 חרף האדומה, במיספרה ולהתגלח תפר
הע הם שבכפר. היחידה המיספרה היותה
 את להפקיד מהם, אחד לדיברי דיפו׳

 ד,שכ־ בנצרת ניטראלי, ספר בידי ראשיהם
 הספר. על בחרם הסתפקו לא הם אך נה.

שה שעה שעבר, השבוע מלילות באחד
 במסיבת- חגגו ובני־בריתם קומוניסטים

 אלמונים חבלו רבות, מני אחת ניצחון
צמי ו׳ניקבו זגוגיות שברו במכוניותיהם,

נצ במישטרת התלוננו הקומוניסטים גים•
 השוטרים סוף־סוף משהואילו אך ים׳

 לח- לעצור משום־מה, בחרו, לכפר לבוא
 המתלוננים של חבריהם את דווקא קירה

שכך לא בכפר המתח יריביהם. את ולא
ב. שם  שבוע לפני הראשון ביום מחיי

 הופיז המוסלמי, הקורבן חג של בעיצומו
 החזית איש של בביתו טאטור מבני אחד
 לס כמתחייב החג, לרגל לברכו כדי

 עתאמנה ממישפחת הבית, בני המסורת.
 הירי! המחנה מן איש לראות הופתעו

 גוברת מתיחות של בעיצומה לברכם שבא
 לחרפוח מקומן פינו הברכות ואומנם,

מהלומות. הפכו ולחיצות־הידיים
 קר; אחד כל ההמוני. הגיוס החל ואז
 ברחובה פשטו והתיגרות ולדודיו לאחיו
 ביר? הטובלים שלו, שבתי-האבן הכפר,

 תושביו על שלווה בדרו־כלל משרים
 ז! על זה פשטו צד מכל אנשים עשרות

 ̂עפי נשלפו. סכינים וגם בידיהם, כשאלות
למוות. נדקר עתאמ-נה

 למחרת שנערכה ההרוג, של הלווייתו
בהשתת פוליטית, הפגנה הפכה היום,

 הגליל מכפרי רק״ח, מאנשי אלפים פות
הר חביבי אמיל הח״ב־לשעבר ומנצרת.

 ח״כ ואילו הזועמים האבלים את גיע
 השכנה, העיר מן המנצח זייאד, תאופיק
 מישפחת של מחסורה לכל לדאוג הבטיה
 עפיף המסור הקומוניסט שכן ההרוג.

 מטופלת אלמנה אחריו השאיר עתאמנה
 קרא מבנותיו לאחת יתומים. בחמישה

 ול- הסובייטיים, הישגי־החלל לכבוד לונה,
 יותר: הרבה מחייב שם העניק שנייה
רקח.

ישראלי! של רשת חשף האף־בי־איי

̂המאפיה
 הטלפון מיספר אל טילפנתי אשר 

ובי בלוס־אנג׳לס ממקור שקיבלתי ~
עצ את שהצגתי ואחרי אמנון, את קשתי

 כשאמר הופתעתי אמנון, אותו לפני מי
טוב. אותי מכיר הוא וכי מהר, שאבוא

 מגדולי היה המקור, לדברי זה, אמנון
 בלוס-אנג׳לס, החשמל במכשירי הסוחרים

אחרו רחמים את כן לפני קצר זמן ואירח
 ששהו אושרי, טוביה את וכן ואשתו, ני

ממכסיקדסיטי. הגיעו לשם בלוס־אנג׳לס,
 על־כך שמע כי אמר גם מקוד אותו

אמ וכי חוסלו, וכימעט נשדדו שהשניים
יודע'הכל. נון

 לי שהתברר אחרי אמנון אל טילפנתי
 עמליה עם יחד לאירופה טסו השניים כי

בביתה. אותם שאירחה לוין,
 רחמים כי לי נאמר במכסיקו־סיטי עוד

 עמליה, אצל בלוס־אנג׳לם יתארחו וטוביה
 שירד פרטי במטוס הגבול את עברו וכי

 משם לקחתם באה ועמליה בסאן־דייגו,
 קיבל לא שרחמים שידעתי כיוון העירה.
 לדעת אותי עניין לארצות־הברית, אשרה
במכסי לי מסרו אשרה. ללא נכנס כיצד

 ונפט זהב בעיסקי התעניינו השניים כי קו
כך. על פרטים מהם לשמוע ורציתי שם,

הוב עמליה, של לדירתה הגעתי כאשר
 19ב־ לפאריס, רחמים עם טסה כי לי רר

ותש לתל־אביב המשיכה ומשם באוגוסט,
 תצא ואחר־כך כשבועיים, בהילטון הה

העולם. סביב למסע
 את לארח לה שעזרו וידידותיה, ידידיה
 רחמים את לקחה היא כי סיפרו השניים,

 חשבון על דירה קיבלה שם ללאם־וגאס,
 בעלה, שכן צזאר־פלאס, והמלון הקאזינו

 תמיד וקיבל גדול מהמר היה לוין, מוקה
במלון. חינם אירוח

 חודשים כמה אותה עזב בעלה אגב,
 אמרו ידידיה מישראל. אורחיה בוא לפני

לאור שהושיטה העזרה על כתודה כי גם
 שרחמים בשעה במיאמי שהה (טוביה חיה
 הבטיח ללאס־וגאס) ועמליה אשתו עם טס
העולם. סביב כרטיס רחמים לה

 שרפו שכן ללוס־אנג׳לס, מישראל בדרכו
להת בלונדון עצר והוא העסק, את לו

 נכחתי לא לעשות. מה יעקובלה עם ייעץ
הס ולכן אותי, זכר הוא אך בהתייעצות,

לקבלני. כים
 עבריין היה פרסי, ממוצא בחשיאן. אמנון

 הוא עצמו. את לשקם והחליט בישראל-
 בעיסקי־חשמל. והחל ללוס־אנג׳לם עבר
 פורח. למיפעל עיסקו את הפך מהר חיש
 אודיו־ווקס, עם בילעדי חוזה חתם הוא

 מכשירי־רד־ לייצור ביפאן גדולה חברה
 החוזה לפי למכוניות. סטריאופוגיים יו

הפגו המכשירים כל את החברה לו מכרה
 שהקים במיפעל תיקנם והוא שלה, מים

מת לחנויות. היחידה דולר 28ב־ ומכרם
 הגיע וכך דולר, 36ב־ מכשיר מכרו חריו

 דולר מיליון 3ל־ מהר חיש עסקיו מחזור
לשנה.

 הם שאף ליריביו, הפריע המהיר גידולו
לבי בישראל ששהה ובשעה ישראלים,

 העסק את לו הציתו מישפחתו אצל קור
 ללוס־אנג׳לס, הגיע כאשר בלוס-אנג׳לס.

 ידו על נאמד הנזק הרוס. הכל כי ראה
ביטוח. לו היה ולא דולר, ממיליון ביותר
 את והקים חדש, מקום מצא שבוע תוך
 אחרי חודשים ארבעה כיום, מחדש. העסק

 הנזקים כל את כימעט כיסה הוא השריפה,
 לעמוד כדי דולר). אלף 650( הישירים

 למיפעל, ביתו את העביר השריפה בנזקי
ולי יום בשבוע, ימים שבעה עובד והוא
המכ את משפצים טכנאים עשרות לה.

 להציל ומנסים בשריפה, שנפגעו שירים
להציל. שניתן מה את

פושטי־הרגל
הרמאים

 השוד על אמנון את שאלתי אשר ך
כדו חורי לי הראה במישרדו, שנעשה

 שלו. בשולחן־הכתיבד, רים
רחמים עם במישרד ישב כי סיפר הוא

לקוחות עם (מימין) בחשיאן אמנון עסקים איש־
— פנימה פרצו נזזוייניס כושים ארבעה

האח המקור היה מיסתורי אמנון אותו
 ולכן השוד, על לשמוע ילי שנותר רון

שלו. העסק למקום התחתית, לעיר מיהרתי

מתחרים  שרפו ה
העסק את

ן  מה בעיברית אותי שאלה מזכירה ̂י
פני בטלפון לאמנון והודיעה רצוני, 11 י

 שפתח מנגנון הפעיל הוא שבאתי. מי
לחדרו. והכניסני משוריינות, דלתות

 קודם חודשים כמה הכרתיו. כשנכנסתי,
 בדירתו כהן יעקובלה עם שהיתי לכן

הוא כי וסיפר אמנון כשנכנס בלונדון,

 ארבעה פנימה לפתע פרצו כאשר וטוביה,
 לשכב. עליהם וציוו רעולי־פנים, כושים

 לא וטוביה רחמים אך מייד, נשכב הוא
 לשבת. והמשיכו להם נאמר מה הבינו

בשול ופגעו לכיוונם, צרור ירו השודדים
מבי לא השניים כי להם צעק אמנון חן.
לשכב. בעיברית להם ואמר אנגלית, נים

 רחמים והלכו. הקופה את רוקנו השודדים
 הוציא מישהו כי תחילה חשבו וטוביה
 שוד שזה כשראו נרגעו אך ״חוזה״, עליהם
 ה־ את אמנון סגר המיקרה מאז מיקרי.
והת משוריינות, בדלתות והמישור מיפעל

אוש טוביה פינה. בכל מערכות־צילום קין
השוד. פרטי את באוזני אישר רי

רחמים את מכיר הוא כי אמר אמנון
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