
■■ והמאהב הפרוצה ■
)49 מענזוד (המשך

 קוקו את השופט הרשיע לכן בית־המישפט.
בפועל. מאסר שנות חמש עליו וגזר בשוד,

טה קל ה ט־ סד
כראייה

מש ומישפחתו קוקו החלו זה שלב ף*
 מטרייתה את הכינה וציונה תוללים, •י

 עלתה זו תקיפה התובעת. את לתקוף כדי
 הפרקליטות תמימה. מאסר בשנת לציונה
 של ותקיפה איומים רבה בחומרה דאתה

 על גזר ששופט־השלום ולמרות פרקליטה.
 עירערה מאסר, חודשי ארבעה רק ציונה

 אהרון תל־אביב, מחוז ופרקליט הפרקליטות,
ה את ושיכנע הופיע ובעצמו בכבודו שדר

 בית״המישפט נשיא של בראשותו הרכב,
ב להחמיר כהן, בנימין בתל־אביב, המחוזי
 מעשה על מאסר לשנת נשלחה ציונה עונש.

זה.
 לעורן־־הדיו פנה הוא שקט. לא קוקו

 ממנו וביקש הגלד, (״קובה״) יעקב הוותיק,
סי על באוזניו חזר הוא בעירעור. לייצגו

 אלה דבריו כל כי והדגיש חפותו, פור
 בינו המישטרה שערכה בעימות כבר נאמרו

ל הוגשה לא הקלטתו ואשר ציונה, לבין
קפ עדנה ד״ר בתו, בעזרת ר,מישפט.בית
 ומסר בטכניון, למעבדת־הקול הגלר פנה לן,

 לפיענוח. המקורי ההקלטה סליל את להם
 את הטכניון מדעני פיענחו קושי כל ללא

 את תירגמה מוסמכת תורגמנית השיחה.
לעב צפון־אפריקה בניב מערבית השיחה

 את קרא ההקלטה, את שמע הגלר רית.
 כדי לבית־המישפט־העליון, ופנה התמליל,

 סרט- את בעירעור נוספת כראיה שיקבל
נע נדירות לעיתים שרק למרות ההקלטה.

 כאלה, לבקשות בית־המישפט־העליון תר
 בית- שמע ובהקלטה הפעם. זאת עשה

 ״יותר לקוקו: אומרת ציונה את המישפט
 במיש־ מלשן ותהיה מדים לד שילבישו טוב

 אתה מה בשביל ? הילשנת מה בשביל טרה.
 אמרת ו ממני לך איכפת מה עלי? מדבר
 אחזור שאני אעבוד, שאני רוצה לא שאתה

בש אז בסדר, שדדתי, אני בסדר למוטב,
 לה: עונה וקוקו מלשין?״ אתה מה ביל

 סתם. על בי חושדים הם הנה בואי, ״אבל
 את סתם, על בשוד אפול שאני זה מה

ה כל את שתחזירי רוצה אני מבינה?
זה איפה לדעת רוצה אני הזה, כסף
אל פעם מיליון לך אמרתי .........שמה

 הבאלאגן את תעזבי הדבר. את תעשי
 כל את צריך לא בני־אדם. כמו נחיה הזה,

 לך מה הזה. הבאלאגן את צייד לא זה.
זה.״ מכל תפסיקי השטויות, ולכל

 להפסיק. רוצה ״לא ציונה: לו ענתה
 בא ? להפסיק אותי להכריח חייב אתה מה
לג לי בא אעבוד, אני — לעבוד לי

 יגיד לא אחד אף אגנוב, אני — נוב
 מלשין אתה פיתאום מה לעשות, מה לי

?״ עלי

לגלות לא רק
ת החרפה א

לשי האזין ית־המישפט־העליון ד*
 של להסברו האזין הוא והשתכנע. הה ■

ב לייצרו התפתה הערבי הצעיר כי הגלר,
 על- נגנב שכספו גילה כאשר בוקר. אותו

 השתולל הוא נפשו, את ידע לא הזונה ידי
בחז כספו את יקבל שלא הבין אך וזעק,

 הכסף, ללא לביתו לחזור חשש הוא רה.
 וחשש מאד. גדול סכום עבורו שהיווה
 המוסלמית ומישפחתו אשתו בפני להודות
 יהודיה. זונה על-ידי ממנו נגנב שהכסף

 על הסיפור את והמציא לביתו חזר לכן
 קוקו על השוד את הלביש הוא השוד.
שגי בעת הזונה, ליד בפרדם פגש שאותו

שיופ הלחץ כי חשב הוא הגניבה. את לה
 את להחזיר ציונה את יאלץ קוקו על על

אצ ביקורו חרפת שתתגלה מבלי הכסף,
 בית־ אחרת. התגלגלו הדברים אולם לה.

 הדמיוני לסיפור האמין המחוזי המישפט
 שנות לחמש נשלח וקוקו חמדן, טלאל של

 בית־המישפט־ בכפו. עוול לא על מאסר
 אותו ושיחרר קוקו את מייד זיכה העליון

 יותר כבר קוקו ריצה זה בשלב ממאסרו.
 נימוקי את בביודהסוהר. וחצי משנה
ב לתת העליון בית־המשפט עומד הזיכוי

אלה. ימים
 מבית־הסו־ ביגתיים שוחררה ציונה גם
ועומ מאד מאוהבים הם לדבריהם הר.
 גם יחיו האגדות בכל וכמו להינשא. דים
ועושר. באושר בוודאי הם
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 משחק של גאוני פיתוח — אטארי
ואירופה. ארה״ב את שכבש ממוחשב,

שחקי מגוון  וקואורדינציה חשיבה מ
ת חרויו וחברה. גיל לכל וקליעה, ת

 • ששיבש • גולף • אומן) דרגת (עד שח־מט • באולינג
 • מכוניות מרוץ • אולימפיאדה • כדוריסל • סופרמן

 • מתמטיקה • קזינו • המלכודת • הזהיר הנהג
מטוסים מלחמת • חלליות מלחמת • טנקים מלחמת

הבריחה # וצוללות אוניות מלחמת • הפרוע המערב •
 • חשיבה משחקי • קודים שבירת • הזיכרון משחק •

משחקים. מאות ועוד עצמי משחקים תכנות

 המשחק
 גיל לבל
 7מ־
70 עד

ח״א לטייסי מומלץ
משחק
חשיבהקלפים

כדור

 בלעדיים ומפיצים יבואנים
:ותצוגה בישראל
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