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 לעמוד כנראה, יכול, לא מור שלמה
 ששוחרר מאז עברה שנה הפיתוי. בפני

 עבירה מלבצע להיזהר עליו והיה הכלא, מן
 של מאסר נגדו ועומד תלוי שכן כלשהי,

 בדרך ללכת החליט לכן שנה־על־תנאי.
הישר.
 מיבצע על בעיתונים מודעות פירסם הוא

ב חדרי־מדרגות סיוד של חסר־תקדים,
 גדול גל עוררה המודעה משותפים. בתים

ב לסייד יבוא כי שביקשו אזרחים, של
 הקים הרבות, מהפניות שיכור בתיהם.

 מכל לגבות ונהג מור קבוצת בשם חברה
לירות. 1000 בסך דמי־קדימה לקוח

 בשטח. נראה לא והקבלן שבועות חלפו
ש למישטרה, פנו המאוכזבים הלקוחות

 נעלם הוא אך האיש, את לאתר ניסתה
 הוכרז הוא לבסוף הכסף. את עימו ולקח

 נגדי הוציאה המישטרה נימלט, כעבריין
שניתפס. עד אותו וחיפשה פקודת־מעצר

 ב־ הצטברו בינתיים ,לחץ״. לי ״היה
 משיכת על ושונות רבות תלונות מישטרה

 כספים הוצאת ועל כיסוי ללא צ׳קים
ל האיש טען שיטתית. ובצורה במירמה
 קיבלתי עבודה, של לחץ לי ״היה הגנתו:

 הספקתי ולא אחת בבת עבודות 30כ־
 רק לי נשארו בעצם הכל. את לגמור
לסיים.״ עבודות שלוש

 דורון רב־שוטר המישטרה, בא־כוח
 את לעצור בבית־המישפט ביקש רוטשילד,

 במיש־ שבעדותו מפני ימים, לעשרה מור
מב שעליהם נוספים נושאים התגלו טרה

 חשש ויש אותו, לחקור המישטרה קשת
 טען עוד עדים. על להשפיע ינסה שהוא

 והוא קבועה כתובת אין לחשוד כי החוקר,
ישוחרר. אם להיעלם עלול

ה של טענותיו את קיבל לא השופט
 הוא עבודה. לחץ עליו היה כי חשוד,
 לכן קודם אך בערבות, לשחררו החליט
 שהוא הכספים את שישלם עד אותו לעצור
חייב.

פרשות
• !□צילינדר אדם

 כעולה שיתוף־ ״פד
 המישמרה עם עציר שד

 טוען איוודת,״ היא
וששוחרר שנעצר הדוקטור

 בעל הצעיר, הגבר ירד איטי בצעד
 לשאר בניגוד המטוס. כבש במדרגות הזקן,

ש את שידע היחידי הוא היה הנוסעים,
 ברגע הקרובות. בדקות להתרחש עתיד

 ממקומו ניתק הקרקע, על רגליו שדרכו
הכבש. למרגלות שעמד השוטר,

ה אליו פנה דייוויסז״ אורי ״דוקטור
באדיבות. שוטר

השיב. ״כן!״
להת אבקשך נגדך. צו־מעצר בידי ״יש

אלי.״ לוות
 ה״כך זה היה שנית. התשובה באה ״כך,
 במשך מפיו דייוויס אודי שיוציא האחרון

רב. זמן
דייווים, אורי מאכו־ג׳יהאדז כסף

 מאשתו לילד אב שנייה, פעם נשוי ,36ה־ בן
 ול־ לפילוסופיה דוקטור הוא הראשונה,

באו שהחל לימודיו, את אנתרופולוגיה.
 לפני סיים בירושלים, העברית ניברסיטה
משמש הוא כיום בארצות־הברית. כשנתיים

 בבית- השלום״ ל״לימודי וכמרצה כחוקר
ברד באוניברסיטת ללימודי־השלום הספר
 שלו עבודת־המחקר אנגליה. בצפון פורד,

 והסיכסוך האנתרופולוגיה בתחום משולבת
 המחקר תקופות את הישראלי־פלסטיני.

 שנה חצי בארץ, בדרך־כלל עושה הוא
 מתגוררים וילדו אשתו שנה. מדי אקדמית

באנגליה. קבע דרך
 לפני החמישי ביום ארצה, הגיע כאשר
 הידיעה חרף זאת עשה שבועות, שלושה

 לפני להתקשר דאג לכן ייעצר. כי הברורה
 השמאלנית, עורכת־הדין פרקליטו, עם כן

 בנמל- נוכחת שתהיה על־מנת צמל, לאה
הגיעו. עם התעופה

 סוכן עם מגע שקיים בכך נחשד דייווים
 בצפון מחתרתית רשת נחשפה באחרונה זר.

 שחאדה, מחמוד ממיר וראשה, הארץ,
 שירות־הביטחון־ על־ידי חקירתו בעת סיפר

 דייוויס. אורי עם בקשרים עמד כי הכללי
 לממן דאג שדייוויס גם, סיפר שחאדה
 עיתון־סטודנטים הוצאת פתח של מכספים

 אל־ חליל הוא הכספים ומקור בירושלים,
 המכונה פתח, של קצידהמיבצעים וזיר,

אבו־ג׳יהאד.
החב הפעילות בין קשר שיש נטען לא
ב וחבריו שחאדה עומדים שעליה לנית,
 בלוד, צבאי בבית־דין לדין אלה ימים
 השניים בין הקשר דייוויס. אורי ובין
 עיתון־סטו־ הוצאת תיכנון רקע על הוא

 חילוקי־ עקב לאור, כלל הוצא שלא דנטים,
 שאלת סביב לשחאדה, דייווים בין דעות

 העיתון היה אמור שאותו הדעות מיגוון
 מדי־ של קיומה את שולל דייוויס לייצג.

 פלסטינית מדינה בהקמת ודוגל נת־ישראל
דו־לאומית. סוציאליסטית

 על־סמך דייוויס את עצר שירות־הביטחון
 במעצר הוחזק דייוויס שחאדה. של הודעתו

באינטנסי נחקר כשהוא שבועיים, במשך
 משלא שירותי־הביטחון. חוקרי על־ידי ביות

שוחרר, הוא נוספות, ראיות כל נגדו נמצאו

דייוויס משוחרר
מדוקדק חיפוש

 כתב- נגדו שהוגש מבלי שבועיים לפני
אישום.

 שבדרך אמו, בית בגן הכובה״. אץ״
 דייוויס אורי ישב בכפר־שמריהו, השדות

 זה שחזר כמי נראה הוא מרץ. ומלא רענן
 מבית- דווקא ולאו ממחנה־נופש, עתה

ביגור. (ג׳למי) קישון המעצר
 עתיד שאני ״הערכתי דייוויס: סיפר

 בידיעות דיווח שקראתי אחרי להיעצר,
 נכתב שם באנגליה. לידי שהגיע אחרונות,

 על סיפר שחאדה הביטחוני העציר כי
 להעביר הבטחתי וכי ,1978ב־ עימי קשר

כספים. לו
 מראש. קבוע היה לארץ החזרה ״מועד

 לעורכת- התקשרתי שאעצר, החשש בשל
 בלוד. לי שתחכה וביקשתי צמל לאה דין

 אחרונות מידיעות הידיעה את תירגמתי
ל- הערותי, עם אותה, ושלחתי לאנגלית,

ת כ ל □ מ מי 4979 ה
ה תטוס לי ג אנ חבורת במטוסי ל

רייצס פידסום


