
במדינה
)64 מעמוד (המשך
 והם נגדו, עדותה על בה לנקום חבריו

 ורק בצוותא, אותה ולאנוס לבוא מתכננים
 כי לה סיפר הוא מפניהם. עליה מגן הוא
 לעונש צפוייה אינה עדותה את תשנה אם

 200 עונשה שעדות־שקר מכיוון חמור,
 עליה להשפיע ניסה הוא בלבד. קנס לירות
 ל״פוליגרף״ וללכת עדותה את לבטל

 כי לה, סיפר השאר בין (מכונת־אמת).
 לאתר היכול כפתור, מצוי השופט דוכן על

בו. ולפגוע סמויים בגלי־חשמל שקרן
 בעדותה הנערה עמדה הכל למרות אך

 בית־ דוכן־העדים. מעל עליה וחזרה
 אשר ציון, של לדבריו האמין לא המישפט

ה ״כל התמלילים: באחד בגלוי, אמר
כך על למישטרה.״ משקרים עבריינים

כרלינר פרקליטה
אינוס אחר־כך התמסרות, תחילה

עבריינית.״ לא אני ״אבל טובה: לו ענתה
 טל- השופט אוהב״. ״בית־־המישפט

 במישפט, מפסקי־הדין אחד כתב אשר גם,
 דיבר הוא הנערה. של אישיותה את העריך
 במובנו אמיתית, בת־טובים כעל עליה

 פועל־הניקיון אביה המושג. של החיובי
 מטופחים שילדיו וישר, דתי אדם הוא

 טובה את גם בצבא. תפקידים וממלאים
 עובדת והיא — תפירה — למיקצוע גידל

 לנישואיה. נדוניה וחוסכת כתופרת בביתה
 ומשגיחה הבת של בענייניה מעורבת האם

הליכותיה. על
ה אפשרות וחוסר בדורנו ״המתירנות

 להביא עלולים ההורים של הממשי פיקוח
 הנישואין, לפני יחסי־מין לקיום כזו נערה

 מופקרת, היא כי זו מעובדה ללמוד אין אך
השופט. ציין הנאשם,״ שטען כפי

 מצאו במישפט שהעידו טובה, של הוריה
 בנימין והשופט בית־המישפט, בעיני חן

 שפרן, משולם לסניגור, העיר אף כהן
 ש־ מכיוון לאם, קשות בשאלות יציק לבל

אותה״. אוהב ״בית־המישפט
 של ביותר הגדול היריב כי היה נראה

ובעק בערמומיות עצמו. הוא היה ציון
החקי את לנהל לסניגורו לתת סירב שנות
 עד, חקירת מסיים היה ששפרן אחרי רות.
 ובדרך־כלל מחדש, בה מתחיל ציון היה

 שמהן המפלילות התשובות כל את משיג
להתחמק. שפרן הצליח

דבו המוכשרת, התובעת של גורלה גם
 התערב ציון יותר. שפר לא ברלינר, רה

 לקריאות אפילו נענה ולא חקירתה,. בעת
לסדר. השופטים

ב הפגישה את וכל מכל הכחיש ציון
 אחריו רדפה לדבריו הבורעקאס. קיוסק
 בעוד עליו, עצמה כפתה וכימעט הנערה
בה. מעוניין היה לא שהוא

של אחיה כי הזכיר גירסתו חיזוק לשם

 יכול איש־צבא־הקבע, שהוא חנניה, טובה,
 הסניגור עשה כאן מגירסתו. חלק לאמת

 הוא פליליים. במישפטים בלתי-מקובל דבר
 מהוריה וביקש טובה של לביתה הלך

 מצידו אומץ־לב זה היה האח. עם לשוחח
 כסניגורו יום מדי המשמש עורך־דין, של
ה בתם באינוס נאשם אשר הגבר של

כ בביתם קיבלוהו ההורים אולם קטנה.
 לנהוג בדעתם עולה היה לא מכובד. אורח

 האח כאורחם. שהופיע מאחר אחרת, בו
 עדותו כי אם כעד־הגנה, במישפט הופיע

לנאשם. עזרה לא
 בית-המישפט מאסר. וחצי שנתיים

 טובה, של גירסתה את סייג ללא קיבל
 מפורטים פסקי־דין בשני ציון את והרשיע

ו באינום וקדמי, טלגם השופטים של
 טובה בהדחת גם הורשע ציון באיומים.

 מבעילה זוכה אולם מעדותה, בה לחזור
 כאשר כי העידה עצמה טובה שכן, קטינה,
 ,17 בת שהיא לו סיפרה לראשונה נפגשו

היא. כזו שאכן להאמין יסוד לו והיה
 ציון, של בדינו להקל ביקש הסניגור

 טובה של וקלות־דעתה פתיותה ביגלל
לקינאה. לו וגרמה אחריו נכרכה אשר

נת שהנערה בכך התחשב בית־המישפט
 יחסי־מין עימו וקיימה לכן, קודם רצתה

 בנערה השאיר לא שהמיקרה ובכך מרצון,
 בית- עליו גזר לפיכך ממש. של צלקת

 מהן שנים, חמש של מאסר עונש המישפט
בפועל. וחצי שנתיים
״נש היו: ציון של האחרונים דבריו

 הורשעתי המישפט. במשך מהופנט ארתי
עשיתי.״ שלא בדבר

ם בדזוי
זיכרון בד■ רומנטיקה

 את לחטוף יצא
 וחטף אהובתו,

בראשו מחלומה
אהו את לחטוף יצא אבו־סבייט מוחמד

 .1978 בדצמבר חתונתה ביום עבודה, בתו,
 בכתב־האישום, נאמר פנים, כל על כך

 ב״ המחוזי בבית־המישפט נגדו שהוגש
באר־שבע.

ה הגבר של האסורה האהבה סיפור
ב ).2174 הזה (העולם סופר כבר בדווי
 שלושה בחברת יצא גורלי ערב אותו

 אך מחופתה. אהובתו את לחטוף ידידים
 התגוררה, שבו בעזה, במחנה־הפליטים

 אחי נהרג במהלכה קשה. תיגרה התפתחה
בראשו. נפצע עצמו ומוחמד הכלה,

 ה־ בעת בראשו, קיבל אשר המהלומה
 גבר אותו את לחלוטין שינתה תיגרה,

 הסערה כבה, בעיניים האש שבגברים.
 שבעשה ניתוח ובעיקבות דממה, שבלב
זיכ את גם איבד בבית־החולים, במוחו

ממושך. לזמן רונו
עו אלה, לימים קבוע שמישפטו מאחר

 ביותר קשה בעיה מוחמד של מצבו רר
ישראל. משה סניגורו, אצל

 כושר-הדיבור לחיות. רוצה לא
 ניטל אך יפה־התואר, לבדווי חזר אומנם
 המדינה, מטעם רופא רצון־החיים. ממנו
ל אחראי הוא כי קבע אותו, בדק אשר

 חו- הוא אין לדין. לעמוד ויכול מעשיו,
 ביצוע בעת כזה היה לא ואף לה־רוח,
 בשיכלו. מפגר הוא שאין מובן המעשה.

 היחידות, הסיבות שתי הן שאלה מאחר
 מאחריות אדם הפוטרות בחוק, הקבועות

לדין. לעמוד מוחמד שעל נראה מישפטית,
הגנתו, את סניגורו יתכנן כיצד אולם

 הלקוח? עם קומוניקציה כל לו אין אם
 את בדק אשר קולצ׳ר, שלמה פרופסור

 בעיקבות כי קבע ההגנה, מטעם מוחמד
 אדיש, הפך היוזמה, את איבד הניתוח

 וכל פאסיבי הוא בהגנתו. מעוניין ואינו
רעהו. את סותר אומר שהוא מישפט
 עוד כגרם אשר הזיכרון, שאיבוד מובן

 את להסביר עליו יקשה התיגרה, בעת
ה גירסת בפגי להתגונן או קרה, אשר

מוח נאשם שבה שהעברה, מאחר תביעה.
יור ואם עבודה, של אחיה רצח היא מר,
דיל ניצבת למאסר-עולם, צפוי הוא שע
סניגורו. לפני יחידה-במינה מישפטית מה

 בלתי- צעד השבוע הסניגור עשה לכן
 בבאר־שבע, לביודהמישפט פנה שיגרתי,
 לקבוע ממנו וביקש הדיון, קבוע שלפניו

 האם מוחמד. של המישפטית כשרותו את
 כשרותו נשללה לא האלה הסיבות מכל

 אשר הגא, הבדווי הצעיר של המישפטית
אי את איבד רומנטי מעשה־חטיפה בעת

וזיכרונו? שיותו
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והצמדה רבית ללא בתשלומים מאורגנים טיולים

יום 23 —י הקלאסית אירופה *
ל״י 1,400.— של תשלומים 10 + ל״י 28,000__

יום 27 —י חוף אל מחוף אמריקה ¥
ל׳׳י 4,000.— של תשלומים 10 + ל״י 35,700.—

יום 33 —י הרחוק המזרח ¥
ל״י 3,500— של תשלומים 10 + ל״י 40,300.—

יום 30! — ומכסיקו אמריקה דרום ¥
 ל״י 4,000.— של תשלומים 10 + ל״י 30,600.—
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לשרתך! ונשמח אלינו פנה שאלות! יש טיול! בחרת

ארגובאנטורס
235234 טל. ,5 בוגרשוב רה׳ תל־־אכיב,

280 מנוי 291251

$1- רייצם פרסום ל״י 24.80

 בארץ חדאשוו ביח״ר
 אלומיניום לרהיטי

1וד3*• בזתבו־יוסולמות
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 קפיצי עם
 וריפוד נחש
״ דגם ת י ר ו נ ״  

ולגן .׳למרפסת

 335935 טל׳ ,31 המשגר רה׳ תל־אכיב,
522459 טל׳ ,34 הציונות שד׳ חיפה,

218275 הזה העולם


