
 נשארה כמזכרת בידה. השודד אותה שרט מלכה של לדבריהביד פציעה
 החניקה את לשחזר ניסתה מלכה מימין) (בתמונת מכוערת צלקת

להמשיך. וסךבה היסטרי בבכי פרצה בביתה, התמוטטה לפתע אך אז, שלבשה בצעיף

 זד. חסתכלו אנשים החברים. בין אמון
 היד. יכול אחד כל שהרי בחשדנות, בזה

השודד. להיות
 מהמיקרה. כליל נהרסה עצמה מלכה

 ״הלו־ ולה״ות לחזור יכולה היא אין שוב
למ אי־אפשר כליל זוכתה אם גם מנית.

 שתלך מקום לכל •בה. שדבק הכתם את חוק
מבויים״. ״שוד הביטוי: עם אותה יקשרו

 הוקדשו מחייה שנים שעשרים האשד״
 מחוסרת לפתע עצמה את מצאה ליהלומים,

 אך כשכירה, לעבוד ניסתה היא עבודה.
 לפני נכשלה. עצמאית היתה שתמיד מפני
 ש- בביתה מיסעדה פתחה חודשים כמה

 שולחנות כמה קנתה היא בראשון־לציון.
 מאכלים שיבשלו שכנות שכירה וכיסאות,
 אכסכלוסיבית מיסעדה ואירגנה מיוחדים

 !שהכניסה ומוסיקה, עמוסים אודות עם
מראש. הזמנה עם היא אליה

שתקי או ״ת
תך!״ שאחתוך או

 באח- נקלע בארץ היהלומים נף
 פשיטות־ כמה אירעו :למשבר רונה ?
 העי־ לכותרות אף שהגיעו דרמתיות רגל

 יהלומנים נקלעו מכך וכתוצאה וחונים,
 המסורת חמורים. כספיים לקשיים רבים

 כל את ליישב היא הישראלית בבורסה
 בחדרי־חדרים הפנימיים והקשיים המחלוקות
פנימיות. ועדות באמצעות
 קיסר מלכה נגד תיק־החקירה סגירת

 פרישת האם השאלה: את מחדש העלה
 ב־ וחסוייה סתומה ;תישאר היהלומים שוד

 אחד זהו האם ? כותלי־הבורסה מיסגרת
 על עתה העובר המשבר של הסממנים
? הבורסה

 השוד כי נראה אכן החקירה בתחילת
 המיקרה אחרי דקות עשר מבפנים. בוצע

 ה־ לבניין. הכניסות כל הרמטית נסגרו
 צוותים הציבו ומישמר־הגבול מישטרה
 האנשים, 1500 כל את שבדקו מיוחדים
 ארבע ׳במשך בבורסה כלואים שנשארו

היוצאים. אחרון עד שעות,
 המיש־ התרכזה דבר, נמצא שלא מכיוון

 לדבריה, מלכה. של בחקירתה רק טרה
נכ המ״שרדים, באחד עיסקה סיימה היא
 בבניין, הרביעית שבקומה לשירותים נסה

 את שהחשיד דבר בתא, האור את כיבתה
 חשה לפתע לצאת. ועמדה החדר, כל

 אותה. ודוחף זרועותיה את הלופת בגבר
:מלכה סיפרה

המו הייתי לצעוק, אפילו הספקתי לא
תפס התא, לתוך אותי הכניס הוא מה.

נש למעלה שהיתר. שהחבילה, גיליתי
יכול לא בכיתי. לא אפאטית. הייתי דדה.

 שבועיים, אחרי גימגמתי. רק לדבר. תי
 כדורי־ארגעה, על הזמן כל חיה כשאני

בסדר. לדבר שוב התחלתי
 באבו־כביר. הפתולוגי במכון אותי בדקו

 העניבה ואת שלבשתי החליפה את לקחו
ל נסעתי למחרת בדם. ספוגה שהייתה

 נרגשת. הייתי למכונת־האמת. ירושלים
 אותי לקחו אחר־כך הצליחה. לא הבדיקה
 חברת־ לי. האמינו לא במיישטרה. לחקירה
 להראות יכולה אני היום פחדה. הביטוח

 ביימתי באמת אם טיפשים: שהם כמה
היהלו כל את לקחתי לא לימה השוד, את

 החבילה את גם פתחתי לא ולמה מים,
דולר? מיליון חצי בר, שהיו שלי,

 !״כספיים קשיים לד ■שהיו יודעים ״אנחנו
 עד חייבת אני נכון. החוקרים. לי אמרו
 ש־ הגיוני האם יאז דולר. אלף 90 היום

 90 של חוב לכסות כדי !אלף 100 אגנוב
אלף?

ל ניגשתי ואז אותי שלוחצים ראיתי

 לכל לי עזר הוא שורר. מרדכי עורך־הדין
 לי וייעץ שלי ׳במעצרים היה הקו. אורך

ה מצבי בגלל במכונת־אמת להיבדק לא
נפשי.

 אותי. לעצור החליטו ימים עשרה אחרי
ו מייד בא והוא לעורך-יהדין, צילצלתי

 ל- הובאתי שעות 48 אחרי אותי. הרגיע
 מהמכון הרופאה שם היתד. הארכת־מעצר.

 ביימתי שלדעתה אמרה היא הפתולוגי.
שביד. העמוקות השריטות את

 ימים. בתשעה המעצר את לי האריכו
לפני נעצרתי לא פעם אף !,מומה. הייתי

 אותי לבקר בא שורר עורך־הדין כן.
 ניסתה המישטרה הזמן. כיל אותי ועודד

במעצר. אותי לשבור
לחקי אותי לוקחים היו המעצר זמן כל
 קצין, איזה אלי בא פעם במישטרה. רות

 עלי. לעבוד וניסה לחדר אותי הכניס
 התכונני לרעתך. ״המצב לי: אמר הוא

 עדות שנותן עד פה יש טובות. שנים לכמה
בשירו לבד היית שאת אומר הוא נגדך.
 את לקרוא לד אתן איתו כשיגמריו תים.

לפני־כן.״ שתדברי מציע אני אפל העדות,
 עד. שיש מצויין ״יופי. לקצין: אמרתי

 בטוחה ילא אני לבית־המישפט. אותו תביא
 את שביצע יזה כעל עליו אצביע לא אם

 ואם זיהוי? מיסדר לו נעשה אולי השוד.
 תשמח, מודאג? אתה למה שלד העד הוא
 חדש. משהו גילית דרגה. עוד תקבל בטח

?״ לא
 אמרתי העדות. את לקרוא לי נתן הוא

 מעניין לא שזה לתיק. אותה שידחוף לו
בערבות. אותי שיחררו בסוף אותי.

שאינה אשה//
לשבירה״ ניתנת

 הפוכה בצורה אותי והושיב העורף את לי
 הצוואר. על עניבה לי הייתה האסלה. על

 לברז-האסלה העניבה עם אותי קשר הוא
אותך!״ שאחתוך או ״תשתקי, ולחש:

 לא לצעוק גם פחד. מרוב אילמת הייתי
 וסובב הפה את לי סתם הוא כי יכולתי

 הזמן כל איים הוא אחורה. היד את לי
 ״עכשיו :אמר הוא פיתאום אותי. שיחתוך

 !״אותך אחתוך מילה תגידי אם יוצא, אני
 הריצפה את הרגל עם מיששתי כשיצא

 אחר־ עפר. הסיוט אם לדעת כדי מאחורי,
 שהספקתי לי ונדמה הראש את סובבתי כד

החוצה. יוצא סוודר עם מישהו לראות
 ונשמתי מהעניבה, להשתחרר הצלחתי

 מישהו חוה. עוד אני אם להרגיש כדי חזק
 מסוממת. כימיו רעדתי לשירותים. נכנס

 אותי ושאילו המישרדים לאחד אותי הכניסו
 שנשדדתי. ידעתי לא עוד אז קרה. מה

 מלאה השמאלית שידי הרגשתי פייתאום
 לא כאבים. הרגשתי לא אותי. חבשו דם.

בכלל. קורה מה הבנתי
שא קצין־ביטחון, מאד. מהר עבר הכל

 קצין לאיכילוב. אותי לקחו מישטרה, לות,
 במכונת־ להיבדק מוכנה אני אם שאל אחד

 אני אם אותי שאל הוא הסכמתי. אמת.
 בתיק הסתכלתי אז רק לי. נגנב מה יודעת

 300ב־ יהלומי־גלם חבילת שם היתד, שלי.
 (מעטפת ״בריפקה״ ומעליהם דולר, אלף

 100ב־ מלוטשים יהלומים שבה יהלומים),
 שמים המלוטשים היהלומים את דולר. אלף

 שלהם שהקצוות כדי למעלה, בדרך־כלל
יישברו. לא

 מל- העיתונים היו מעצרי לפני כר ך*
 לא מה עלי. משונים בסיפורים אים

 את מילאה שהמישטרה כנראה כתפו?
 ישבתי אחד יום השטויות. בכל העיתונאים

 עלי שמדברים ושמעתי לבורסה במונית
 אצלי -שימצאו שם אמריו האדום. ׳בטלפון
 אחד מסולפים. דברים ועוד לירות מיליון

 שהוא לספר פיתאום התחיל הנוסעים
 שמסרתי נכון ושזה משנים, אותי מכיר

 אייתו, לדבר רציתי במיישטרה. עדויות
 וצחקתי ירדתי עצרה. כבר המונית אבל

הדרך. כל לעצמי
 הבורסה. את השמיצה גם העיתונות

 שיש אפלים. דברים שם שמגלגלים אמרו
 סלקציה לעשות התחילו ׳ואז שיחור, הון

 להיכנס יכלו מסויימים אנשים בבורסה.
 האבסורד בדיקות. לעבור היה !אחרים ועל
 בענף, שנתיים שדק שחברי־בורסה הוא

 שנמצאים כמוני ואנשים בעיות, ׳בלי נכנסו
 נתנו בדיקות. עברו בענף שנה עשרים

 ממישהו אישור אקבל אם רק להיכנס לי
 להאריך צריכה הייתי האישור ואת בפנים,

שעתיים. כל
 הם שוק. היה זה שלי החברים לכל

 זה. את הראו כולם לא אבל לי, האמינו
 איתי, שותפים שהם שיגידו פחדו הרבה
לע נפשי במצב הייתי לא שטויות. ועוד
 כדי לבורסה יום יום באתי אבל בוד,

 יפחדו. שלא •הכסף, את לאנשים להחזיר
 ה- את בדקו מהמישטרה. באים גם היו

 את הבנקים, חשבונות את ׳שלי, מיסמכים
 ממיש־ אישור שם מצאו בבורסה. הכספת

בבית. אצלי שהיתר, פריצה על ראשון טרת
 פריצות. כימה אצלי שהיו זה שקרה מה

ותלו הגשתי לא ושרשרת טבעית כשגנבו
 מחו״ל שחזרתי פעם כיל אחיר־בך אפל נות,

 הכל, את גנבו נפרץ. שהבית מגילה הייתי
 שולחנות, סטראופונית, מערכת טלוויזיה,
כלים. רמקולים,

 לפני שבועיים היתד, האחרונה הפריצה
 הזמינו ראשון במישטרת בבורסה. המיקריה

 שחקרו החוקרים, למכונת־אמת. תור לי
ב המיסמך את ומצאו הבורסה על אותי

 שני על במכונת־אמת שאבדק רצו כספת,
 הזהיר החוקר הסכמתי. לא יאבל המיקרים,

 בבורסה ׳שהשוד שיכתוב לי אמר אותי.
 מה ״תכתוב לו: אמרתי אז מבדים, היד.

ה שהייתי אפילו תכתוב רוצה, שאתה
עכ לי.״ איכפת לא זה הראשית, שחקנית

 אם יודעת לא אני הסיפור כל אחרי שיו
 התקנתי הבית. על הביטוח את אקבל

 חושבת אני הבניין. לכל מסביב סורגים
עיסוקי. מהו שידעו אנשים היו שד,פורצים

 התערער, שלי שהאמון אחרי היום,
 אומנם התיק לעשות. מה יודעת אינני
 לנהל אמשיך אולי גמורה. אני אבל נסגר,

 לא עוד לחו״ל. אסע אולי המיסעדה, את
 לעשות. מה החלטתי

מלכה. שיל סיפורה כאן עד
 בהרבה צעירה הנראית ,42ה־ בת מלכה

 בגילאים בנים לשני אם היא גילה, מכפי
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ב המטאטא. בלהקת שיחקה הצבא לפני
 כזמרת, פיקוד־מרכז בלהקת שירתה צבא

 התיאטרון איש תימור, משה מם ביחד
לוין. דדד ׳והבמאי לוי תום

 ה־ של בחיי־הלילה מאסה הצבא אחרי
 שמוצאה כאשה, המפרכת. ובעבודה אמנים
 כל עם ״להתחבק לה קשה היה דתי מבית
ל עברה התחתנה, והיא לדבריה, אחד״
כעש לפני יהלומים. בחיתוך ועבדה אילת

 במיפעלי והשתלבה לראשון חזרה שינה רים
קיב שנים חמש לפני היהלומים. תעשיית

ונכ יהלומים, ולייצוא לייבוא ריש״ון לה
לבורסה. נסה

פיק גם היא יפה. אשד, רק אינה מלכה
 אותה הגדירו המישטרר, חוקרי מאד. חית
ל ניתנת שאינה כ״אשה החקירה בעת

 החקירה, שלבי בכל עמדה היא שבירה״.
׳לסגידת־התיק. יועד המעצר,

ה את קיסר מלכה ביימה לא .אכן אם
 על בדילמה. עתה המישטירה נמצאת שוד,

 מאז האמיתי. השודד את למצוא החוקרים
שנה. חצי כבר עברה המיקרה

 כי בהתחלה המישטרה חשבה אס גם
 שכל הרי מבקר, על־ידי- התבצע השוד

 ביסודיות. נבדקו בבניין שהיו המבקרים
 הדלתות לסגירת ויעד השוד מרגע כי יתכן

 פסלה המישטירה אך לצאת, השודד הספיק
זאת. אפשרות
 כי היתד, המ״שטרה של אחרת סברה
 אחד פנימי. מידע על הסתמך השודד

ו זממו את לבצע יכול מחברי־הפורסה
 איחר־כך הכספות. באחת שללו ;את להניח

 לשעת עד ׳בבניין במנוחה להישאר יכול
ריקות. כשידיו ׳ולצאת הסגירה
 עומד הגדולה בבורסה העסקיות היקף
 בריפקה דולרים. מיליוני על לעיתים
 בסדר־גודל יהלומים כמות להכיל עשוייה

 בריפ־ עוברות שבהן כאלה, עסקות יעצום.
 וגם חוזה ללא נעשות יד אל מיד קות
 מילתו על בהסתמך במזומן, תשלום ללא
 ״במזל בביטוי נחתמה העיסקה הרוכש. של

ובלחיצודיד. אידישאי במיבטא וברוכה״
 נגד התיק סגירת עם עתה, כי להניח יש

ל הבורסה אנשי יעברו לא קיסר מלכה
 מאנשי אחד כל יכול עתה, שכן היום, סדר

מסור בתקיעת־כף עיסקה המסיים הבורסה
השודד. להיות תית

ןן יסמין ואירה
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