
באידיליה תי !והוא ־ אותו חיפשה המדינה כל

מנורווגיה. ח״ד הוא נ׳ שהאמינה
טרמפיסטית עם חם מישפהת׳ בקן

 קשות, ממנה סובלים הם הצעיר. לבנם
לשנותה. עתה ומנסים

 מישטרת קיבלה האחרון בליל־הסדר
 ערב* את יבלה בוזגלו כי מידע, נתניה

 שוטרים שלושים מישפחתו. בחיק החג
 ארוחת־החג. באמצע לדירה פרצו חמושים

 ה־ הזהירה הגדול הבניין תושבי כל את
ה לקרב־יריות מוכנים להיות מישטרה

 לצאת שלא נתבקשו הם להתלקח, עלול
 למיקלטים. לרדת מוכנים ולהיות מהדירות,

 רי- עם ליל־הסדר את בילה גבריאל אולם
 דיירי־ וכל בני־מישפחתו הוריו, שלו. קי

המישטרה. על־ידי בגינו הוטרדו הבית
קור גבריאל, על ריקי מדברת נאשר

ש מיכתב מראה היא מאושר. עיניה נות
 הוא מבית־הסוהר. הראשון ביום הגיע

בס יהיה שהכל מבטיח געגועיו, על מספר
 ל־ ספרים לו שתשלח מריקי ומבקש דר,

 על־ידו: המבוקשים הספרים בית־הסוהר.
סיטונאי פוזו, מריו מאת מתים השוטים

 ואם שישתחרר. כדי לכל מוכנים ״אנו
 מוכנים אנו כחוק, זאת לעשות דרך אין

 המישפחה. לכל מהארץ צו־גירוש לקבל
 בארץ חיינו את נתחיל גבריאל עם יחד

אחרת.״

״עד
שישתחרר!״

 ולהם־ לכלא לשוב לו יעצה לא אם ׳ף*
 לילד לתת אפשר ״איד עצמו. את גיר 1 י

 שנים? הרבה כל־כך בבית־הסוהר להירקב
-וש לחוץ־לארץ לברוח שיצליח קיווינו
 שם.״ חייו את יתחיל
ה מימים שלושמ את כי מספרת האם

 בפרדם,* במחבוא בילה לבריחה ראשונים
ו ליום אחת פיתה על מתקיים כשהוא
לג הלך לא הוא צהובה. גבינה פרוסת

עד ורעב, שם חיכה אלא לשדוד, או נוב

מו שד ח1חנ בוז
  י■ו ן! ■י

 את המדינה עצרה חודשים מישה קל
 של תנועותיו אחרי ועקבה נישמתה, י 1

בוזגלו. גבריאל הנמלט האסיר
הת המישטרה שהקימה מייוחד צוות

 בוזגלו עשה מה — עיקבותיו על חקה
 חי? כיצד ארוכים? חודשים אותם במשך

 היו אלה נפגש? מי ועם התפרנס? ממה
עליהן. תשובה היתד, לא כה שעד שאלות

 על תשובות ניתנו בנתניה נאה בדירה
הסוב בוזגלו, של הוריו מהשאלות. חלק
מקו טפח גילו בנם, מעלילות קשה לים
 אלף לו היו ״אילו האבודים. החודשים רות

 ערב באותו מונית לשכור כדי לירות,
תופ השוטרים היו לא נתפס׳ שבו גורלי

 תוכניתו את מבצע היה הוא אותו. סים
מצטר היינו כולנו לחוץ־לארץ. ומסתלק

 ה־ חיי את ומתחילים לשם, אליו פים
האם. אמרה מחדש,״ מישפחה
 בחג- בילה שנתפס, לפני ערב, באותו

 הצעירה חברתו עם מישפחתו, בחוג לו
 הגיעו הם ״ריקי״. המכונה אלמדו, רבקה

 בדירה התגוררו שם מנהריה, במונית
 גבריאל. של דודו לבית לבת־ים, נאה,

 וחברתו דויד הצעיר אחיו עם נפגשו הם
 בן־הדוד עם חזרו כך ואחר הבלונדית.

 קריית־אתא, לידי אדום, ברמזור לנהריה.
 אזרחיים בבגדים שוטרים עליהם התנפלו

המכונית. נוסעי כל את ועצרו

חוס
ואהבה

לפ האחרונים השבועות שישה ית
■ ריקי. בחברת בוזגלו בילה מעצרו ני י

הח הגוף בעלת השחרחורת, הבחורה
 היא בפתח־תיקווה. מביתה ברחה טוב,

 למדה כך ואחר לימוד, שנות עשר סיימה
 יצאה שנים וחצי שלוש במשך תפירה.

 עמדו מישפחתה ובני מוסך, בעל בחוד עם
 לה, קינא הוא אולם לו. שתינשא כך על

 הוא כי החליטה והיא אותה, מכה והיה
 המיש־ מלחץ להימלט כדי בשבילה. לא

בקריית־אתא. לדודה לברוח החליטה פחה,
 גבר ישב שבה מוניתי, לה עצרה בדרך

 וסיפר כספי, כציון עצמו את שהציג צעיר
 חן מצא הוא מנורווגיה. תייר שהוא לה

וסיפ ליבה, את לפניו שפכה היא בעיניה.
אליה, אחיה של הרע היחס על לו רה
לביתה. לשוב רוצה אינה וכי

 לבית־הוריה יחזירה כי לה הציע הוא
 אולם לה. יציקו לבל אחיה, עם וידבר

 להרשות ממנו שביקשה והיא סירבה. היא
 ה־ בן בוזגלו כי נראה עימו. להישאר לה
לא בכלא, אחדות שנים בילה אשר ,24

ריקי עם בוזגלו של אמו
קשוח? פושע או עדין מאהב

 ולא ריקי של להצעתה לסרב היה יכול
.19ה־ בת הצעירה של לקסמיה אדיש נשאר
 בבוני עימו להתגורר אותה הזמין הוא

 במשך גרו שם בקיסריה, הים בחוף גלו
 מירקם־יחסים ויצרו יחד, ימים שיבעה
וחם. אנושי

 איש היה לא מעולם כי מספרת, ריבקה
 חום לה נתן הוא גבריאל. כמו אליה טוב

מהג להם זכתה שלא והבנה יחס ואהבה,
וחצי. שנים שלוש במשך חברה שהיה בר

 את גבריאל עזב בבונגלו, שבוע אחרי
 מפתחות. עם וחזר שעה, לחצי הצריף

 לה. אמר יותר,״ נוחה דירה לנו ״שכרתי
 שם לנהריה. נסעו והם מונית, הזמין הוא

חד שלושה בת שכורה בדירה התגוררו
 היה אך טלוויזיה, להם היתד, לא רים.
אמו. ששלחה מכשיר־רדיו, להם

 האמיתיר זהותו על דבר ידעה לא 'ריקי
הא לדבריה, הזמן. כל במשך בוזגלו של

 עם התגורר וכי תייר, הוא כי לו מינה
 כך ואחר בישראל מסויימת תקופה הוריו
 הוא כספו את כי ידעה היא לחדל. היגרו
בנורווגיה. מהוריו הדואר באמצעות מקבל

צפו מארץ כתייר להתחזות בחר מדוע
 אחותו עם משוחחים אם להבין קל נית,

 העוסק נורווגי, לגבר נשואה היא מלכה.
בנור שנים שלוש בילו והם במחשבים,

 האחרון. בזמן רק לישראל וחזרו ווגיה,
 מאחר שם, היה לא מעולם גבריאל אמנם,
 לפני מאסר שנות 18ל־ ונידון נכלא שהוא

 כי נראה אולם לסקנדינוויה. נסיעתם
 באופן שעלתה היחידה המדינה זו היתד,
 מיש־ נמצאת שבה כארץ דעתו, על טבעי
פחתו.

 שהחזיק האקדח את ראתה גם ריבקה
 כל לכך ייחסה לא היא אולם גבריאל,
 היה אחד לכל כימעט בנהריה חשיבות.

שנת הרימונים את עצמית. להגנה נשק
מעולם. ראתה לא בביתם גלו

המילכוד
המשולש

גב של אמו בשיחה מתערבת אן ך*
 לביתה"* ריבקה את שקיבלה ריאל, *
 1 בערו- אותה ששיחררה היא אובדת. כבת

 שלה מישפחתה כאשר לירות, 7000 של בה
זאת. לעשות סירבה
.בכאב שואלת האם  הגבר זהו ״האם :
 ממנו? רעדה המדינה שכל המסוכן, האלים,

 בנשק משתמש היה לא האם כזה, היה אם
וקב במישפטו שהופיעו עדי־המדינה נגד
שנוו־דמאסר?״ 18ל־ אותו רו

שנוצרה לתדמית מאד ערה המישפחה

 מריו מאת המשולש והמילכוד המוות
 בכריכה ״שיהיו בזגלו: הדגיש סימל.
דקה.״

 בדירה וגבריאל ריקי התגוררו כאשר
 עבודות- כל את עושה גבריאל היה בנהריה,

 ארוחת- את מכין היה הוא בעצמו. הבית
 את וגם לאכול, שנהגו המוקדמת הבוקר

מה יוצא היה לא הוא הארוחות. יתר כל
 שעות מבלים היו יחדיו בילעדיה. בית

 אפילו ובבתי־קפה. השחייה בבריכת רבות
יחדיו. ללכת נוהגים היו למכולת

כסף. אין כי לה סיפר שבהם ימים היו
 אולם בהקפה, במכולת לוקחים היו אז
מיומייס-שלושה. יותר נמשך היה לא זה

וה האם, שוב אומרת אלים,״ לא ״הוא
 שהעלילו ״כשם ואומר: אחריה מחזיק אב

 כך ברמת־אביב, הבנק את שדד כי עליו
 היו לא בהם שנאשם הדברים יתר גם

האמי השודדים את תפסו לולא נכונים.
זה.״ בשוד גם נאשם בני היה תיים,

 צעיר בחור לחנינה! חיכה כל־כך ״הוא
 בן היה הרי ,18 בגיל לבית־הכלא שנכנס

 צודק זה האם הכל, בסך טיפש־עשרה
אמו. אומרת ?״ בכלא חייו כל את שיבלה

 את לו. שלחה שאמו הכסף אליו שהגיע
 ל- השייך בוטיק־ד,שמלות, של רווחיו כל

 גבריאל של להחזקתו הקדישו מישפחה,
 וה־ כסף, הרבה עלה זה בריחתו. בתקופת
 את איך ״אולם לחובות, נכנסה מישפחה

בפר מרעב למות שלך, לבן לתת יכולה
האם. שואלת דס?״

 המישפחתי, בבוטיק עכשיו עובדת ריקי
 כמה מתי? ישתחרר. שגבריאל ומחכה

 דמעות, מתמלאות עיניה לו? תחכה זמן
שישתחרר!״ ״עד אומרת: והיא

 עורדהדין והנמרץ, הצעיר סניגורו
 הוכנס שנתפס לאחר כי מספר יונה, סמי

 איני הוא רמלה. בכלא בודד לתא בוזגלו
 אין מיטה אפילו לקריאה. עיתונים מקבל

 אולם הארץ. על מזרון על ישן והוא לו,
 מנהל־ לפני הסניגור של מחאותיו לאחר
התנאים. שופרו הכלא,

 שניהל זה — האמיתי נתגלו מיהו
בעדי ריקי את ואהב בנהריה משק־בית

ש האלימה המיפלצת או רבה, כה נות
 ובאמצעי־התיקשו־ בבית־המישפט תוארה

רת?
!■ אלון אילנה


