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פסי של עדותה למרות השכלי. מפיגורו
 פיגורו כי בית־המישפט, התרשם כולוגית,

 עצמו את לקיים לו מפריע אינו העד של
להת יכול הוא רגיל. חיים אורח ולנהל
 הנעשה. את היטב ולקלוט מסביבתו רשם

 — הפסיכולוגית קבעה — היחיד ההבדל
 באישיותו פגם היה נורמלי, אדם לבין בינו

 ימצא אם כי אמרה, בעדותה המוסדית.
 היסוס ללא זאת יעשה לשקר, אינטרס

 השופט אמר כך על וידיעה. הבנה ומתוך
 מוצאים רגילים עדים בין גם כי קדמי,

 הוא בית־המישפט של ותפקידו עדי־שקר,
אמינותם. את לקבוע

 של ארוכה שורה מעלים השופטים
שמעא: של עדותו לאור תמיהות

 בדרכו דדון בני אותו לקח מדוע 9
הת לא עזרא לדברי חסון? את לרצוח

 אלא לדדון, לעזור או שומר, להיות בקש
לר ההולך אדם האם תמים. מלווה היה
ו הרצח למעשה עד־ראיה עימו לוקח צוח

 את עימו לקהת דדון דאג לא מדוע #
בי את סיים כאשר מהמקום, הראיה עד

מה שמעא לו הסתלק ומדוע הרצח, צוע
? בו ישגיח שאיש מבלי מקום
 בו, להתרות דדון דאג לא מדוע ס
שלו אותם כל במשך פיו את יפצה לבל
 של הספונטני בואו לפני שבועות שה

למישטרה? שמעא
 לשופטים נראתה שמעא של גירסתו

מ מורכבת היא לדעתם הגיונית. בלתי
 בזה. זה משתבצים שאינם חלקים שני

 בני, עם לבוא מוזמן הוא הראשון בחלק
 מיוחדת, מטרה כל ללא סכין, הנושא
 ממנו מבקשים אין הרצח, בזמן כך, ואחר
כלשהי. עזרה
 כפי תמים כה תפקידו היה אמנם אם
 לחסון? לעזור פחד מדוע מתארו, שהוא

 שלושה לבוא חשש לא מדוע לא, ואם
 את ולספר למישטרה, כך אחר שבועות

 אף בעניין, אותו המערב המעשה סיפור
כן. ולעשות לבוא ממנו דרש לא איש כי

 מניעיו את קדמי השופט מנתח כאשר
סיפו את ולספר למישטרה לבוא העד של
 לרצח. שותף אותו מוצא בעצם הוא רו,

להס פחדו על שמעא גבר השופט לדברי
 מכיוון רק למישטרה והלך ברצח, תבך

 אותו לסבך עומד אחר שמישהו שידע,
 ל־ יגיע שהוא שמוטב חשב הוא ברצח.

 על גירסתו את ויספר ראשון, מישטרה
 כשותף ולא תמים, כעד בשטח הימצאותו

לרצח.
 אמר לא ששמעא מציין בית־המישפט

 האמת אותו תסבך שמא האמת, כל את
ה היססו לכן הרצח. לביצוע באחריות
 סמך על ברצח דדון את להרשיע שופטים

זו. עדות
ה פסק״הדין, של העיקרית תוצאתו

 למישטרה המלצה היא דדון, את מזכה
 סיבותיהן את ולגלות בחקירה, להמשיך

 כסי בית־המישפט. שהעלה התמיהות של
 פסק- בסוף בן־עיתו השופטת שמסכמת

 (שמי שם היה מדוע יודעת ״אינני הדין:
שמי או פסיבי, עד-ראיה היה האם עא).

 הייתי פנים כל ועל אחר, תפקיד לא
ב נוספת לחקירה מקום שיש אומרת,
פרשה.״

יוצא זה עוד
בא וזה

 עוזי מרצח דדון בני זוכה אשר ך*
 ניסים אחיו היה שבוע, לפני חסון *

לשנתיים. בבית־הסוהר כלוא
 קשורה דדון נסים של הרשעתו גם

או בחודש שבוצע רצח זה היה ברצח.
 אחרי בלבד ספורים חודשים שעבר, גוסט
 דודנם שהוא דדון, דויד חסון. של מותו

 קלצ׳ניקוב ביריות נרצח וניסים, בני של
 גהה, כביש ליד דדון, מישפחת של בחווה

 ערבי פועל גם נרצח עימו כץ. בפרדס
בחווה. שעבד

 מעובדי אחדים נעצרו ברצח כחשודים
 שוחררו כולם דדון. ניסים וגם החווה,
 איש. נעצר לא היום ועד ראיות, מחוסר

נפתרה. לא הרצח תעלומת
 סחר פרשת נתגלתה הרצח, חקירת תוך

במחי חשיש לקנות נהג ניסים בחשיש.
 וביום עזה. תושבי מפועליו, סבירים רים

 קילוגרם שני מהם לקבל אמור היה הרצח
 לרצח, בחשד מעצרו, בגלל שהזמין. חשיש
 החשיש את להבריח הפועלים אחד הספיק
 הצליחה לא והמישטרה לעזה, בחזרה
עליו. ידה את להניח

ה על-ידי בסמים בסחר הורשע ניסים
ל ונידון שטיינברג, חיים המחוזי שופט

 מעורבים שהיו הערבים מאסר. שנתיים
לדין. עומדים עדיין החשיש בעיסקת עימו

■ אדון אידנה■ ו

של איוב פרשת
המצליח היהלומן

של למצב שהגיע
, ל ג ו ־ ז ו ט י נש

ו מ ע ו ה ן ש י ו ל
אשתו את ומחפש

 למיש- הגיע כיותר מוזר יכתב
 רועד בכתב-יד שבועיים. לפני טרה 1*

 שהיה מי מיזרחי, שוקי כתב ולא־קריא
 הוא כי היהלומנים, שבין העשירים אחד

 ונדה, אשתו, לחייו. קץ לשים חחליט
 שלושת עם יחד אותו עזבה כתב, הוא

 חסר- ,המדרגה בשפל הוא כאשר ילדיהם,
זכו מכירת על למישפט וצפוי כספים,

 ללא-כי- המחאות והפצת כיהלומים כיות
 של ממצב אותו דירדרה שהיא אחרי סוי.
 לירות אלפי עשרות שהרוויח אמיד, אדם

 מכל אותו רוקנה בעיסקי־היהלומים, לשבוע
 בבגידות ולקלס ללעג אותו ושמה כספו

 שלה, ולקוחות ידידים עם בלתי־פוסקות
 היא בנווה־אביבים, שלה במספרת־הצמרת

כל. חסר הוא כי נוכחה כאשר נעלמה

מיזרוזי שור!י
תחזור שהיא מקווה

 מיז- שוקי את למצוא הצליחה המישטרה
 שעות וכמה איומו, את שביצע לפני רחי
 אסור כי אותו שיכנעו עימו, שיחות של
 זנחה אשתו אם גם ילדיו, את להפקיר לו

 עם לשוחח השוטרים ניסו כאשר אותם.
 סירבה היא עורך־דינה, באמצעות אשתו,

 כי בטענה, שוקי עם או עימם מגע לכל
עוד. ממנו לשמוע רוצה אינה

 בצורה נפגעו ילדיו כי שוקי ראה כאשר
לשכ לנסות החליט אמם, מבריחת חמורה

 לטפל לפחות תחזור כי מחיר בכל נעה
הו הוא ביום. שעות כמה במשך בילדים

מו־ על לירות אלף 45 שבוע במשך ציא


