
 לקבל לא בבית, לבדם להישאר אהבו
 היה לעיתים לבילויים, לצאת ולא אורחים
האח המציאה את למיכל מראה פרסמן

 העתיקות לאוסף לרכוש שהצליח רונה
 במי קוראים היו לעיתים שלו, הגדול
ושות יושבים סתם לעיתים ספר, שותף
אוהבים. של כדרכם קים,

 שר־הביטחון, על שוחחו הם ערב באותו
 כתב וייצמן כי ניזכר פרסמן וייצמן. עזר

 לך האוטוביוגראפי בסיפרו פרק עליו
 מהסים' הספר את שלף ארץ, לך שמיים

למיכל. ממנו וקרא ריר,
 טייס פרסמן. עקיבא את איתי ״לקחתי

 ה,קפט״ מן והיום אז, סגן־מישנה צעיר,
 שישתתף רציתי באל־על. הוותיקים נים׳

 ה,מוםטנגים׳ לשני רב דלק שפכנו בחוויה.
 פני מעל לחלוף היתה המטרה והמראנו.

 אחר ולתור אל־שייוד ושארם ראם־מוחמד
הת של קטנה לא מידה גרמתי האוניה*.

 ,נטוס :לו אמרתי כאשר לעקיבא רגשות
 שייתקל ומי חמושים מקלעים שישה עם

 הזדמנויות הרבה זה אחרי לו יהיה לא בנו,
שלו. החוויות את לספר

 המקלעים את ניסינו אילת אחרי ״קצת
 מכוונים היו שלא קצרים, צרורות בשני
האווי את הלהיטו אבל עצם, שום כלפי

 הלב !פגז פגז, שמתחתינו המראה רה,
 מרוב לה מזמרת והנשמה ומתרחב הולך

 שארם, על אחד סיבוב וריגוש, התפעלות
 לעברנו ירו אוניה. ואין אחד ועוד שני

 הד בשארם שהמצרים הערכתי משארם.
 ממילא ולנו המיצרי חיל־האוויר את עיקו

ל אמרתי שם. לשהות מה עוד היה לא
 החוף לאורו אתה ;הביתה ,בני, : עקיבא

 מפני המיצרי,׳ החוף לאורך ואני הסעודי
 פחות לעקיבא מוזמנות שבסעודיה שחשבתי

בעיות.
 ביותר מעשירה חוויה היא כזאת ״טיסה

 דומים ומיבצעיס כעקיבא צעיר לטייס
ביכולתם;..׳׳ ביטחון לבחורים הנחילו

 הפנימי הטלפון צילצל אחר־כך שבוע
 לבוש פרסמן, עקיבא מיכל. של בביתה

ל לצילצול. ענה על אל־ טייס של מדים
 ״מיש־ לו: השיבו שם?״ ״מי שאלה
 מול ועמד קומות שתי ירד פרסמן טרה.״

 אזרחית. לבושים מישטרה, בלשי כמה
 במיז־ חיפוש ערכו למעלה, איתו עלו הם

 קילוגרמים 29 מהן באחת ומצאו וודותיו
 ביטחון אותו הפגין פרסמן עקיבא זהב.

 לא הוא וייצמן. עזר לו שהנחיל עצמי
לע לשוטרים נתן בשקט, ישב השתולל,

 מיכל לעבר חייך שלהם, החיפוש את רוך
 טוב.״ ותשני לישון, ״תלכי :לה והורה

 ה־ לסניף השוטרים אל התלווה אחר־כך
ביפו. הארצי המטה של תל־אביבי

 אחר מירדף
אברכים

רו 9 !*•י• צ ע  נחשפה פרסמן עקיבא של מ
ע המרת הפשע מפרשות אחת לציבור י
 המלהיטים הסממנים בעלת ביותר, קות

 ״קברניט הציבור. של דמיונו את ביותר
קילו 50 כשברשותו נעצר באל־על בכיר

 אחר־כד הכותרות. זעקו זהב,״ של גרמים
כפו כמות פירסמה המישטרה כי התברר

היש־ לציבור אולם הנכונה. מהכמות לה

ט קרה הבל רני ב ק א ל ב קי מו ע ס ר ם פ שי ם: בחוד אחרוני
נפצע ■גיועד 1 חתנו התפרקה, !׳שפחתו 0 אנושות, חרתה אמו

:עצר 1 שהוא ביום ] ירד! את הפירה ואהובתו משותק, והפר בתאונה
חא־ מיכנסי לבוש פרסמן, קיכא

 פשוטה, כותנה וחולצת קצרים קי ?
 ידידתו, בבית נוחה בכורסה מכורבל ישב

ב היפות הדוגמניות ואחת אל־על דיילת
 מיכל, חדר). כמו (מבוטא אדר מיכל ארץ,

ב המפורסם אל־על קברניט של ידידתו
למרגלותיו ישבה אלה, בימים בארץ יותר
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 ביניהם הגילים הפרש אף על השטיח. על
נר הם )33 בת ומיכל 47 בן הוא (עקיבא

 אוהב, רבות, שנים מזה נשוי כזוג או
ושלו. רגוע

ש כפי או ידידים, הם ומיכל פרסמן
 יותר קבוע,״ ״יוצאים זאת מכנה מיכל

האחרונה השנה בחצי רק שנים. משבע

 המתינה שלה ההחלטה את פרסמן החליט
 אשתו את עזב הוא שנים. שבע מיכל
 להתגורר ועבר בנותיו שלוש ואת דליה,

ברעננה. מיכל, של בדירתה
 אחד היה כשבועיים, לפני ערב, אותו

 פרסמן גם היו שבהם המעטים מהערבים
הם אלה מסוג בערבים בארץ. מיכל וגם

וייצ־ של הראשונה הטיסה זו היתה ׳
 1954 בשנת .,אל־שייח שארם מנול מן

 אחר לתור פרסמן עם יחד החנק הוא
ש אנטונינה מריה הישראלית האוניה
 והקשר מאילת בדרכה מאסמרה הפליגה

נותק. עימה


