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 התחיל וזה בוכוויץ, מנחם ד״ר תורן,

 האמונים ובשיטה בקצב הנאשם את לחקור
ש אף על במישטרה. החוקרים על היטב

 קשר וכל מכל מכחיש ראובן כי נמסר,
 להמציא השופט ניסה לפרשה, כלשהו
 בחוסר־ החשוד שיכנוע על־ידי הודאה,
שבדבריו. ההיגיון
אותו, ושאל. חזר הוא ״1 שם עשית ״מה

 שהרי לתשובה, כלל מחכה שאינו כמי
 פיגומי בסביבת שנמצא מי לדעתו, אליבא
 ביצוע :אחת מטרתו הלילה, בחצות בניין,
 השופט את לשכנע ניסה עוד ראובן פשע.

לאו בתחנה חיכה כי וטען, כפיו, בנקיון
 שם למישמע לבני־ברק. שייקחנו טובוס
 עכשיו ״אה, :בליגלוג השופט הגיב העיר

ה בחצר שם, עשית מה אז בני־ברק. זה
 לרבי״ חיכית חשוכה,
במע עזרא ראובן הודה לא זאת בכל

 כנראה מאוכזב והשופט, לו, שיוחסו שים
 גזר למאמציו, החשוד של מאי־היענותו

 ימים. לשמונה במעצר, נוספת ישיבה עליו
 בא־ על־ידי שנדרש ממה יותר אחד יום
החקירה. את לסיים כדי המישטרה, כוח

י כ ר ם ד ד א
שינללה ולאכול

 בהטפת הסתפק ?א השופט
 וזימר הוסיף :ס אלא מרפה,

עברית העצירה את
ה שופט־המעצרים קבע שעבר בשבוע

 מידה אמות בוכוויץ, מנחם ד״ר תורן,
 כהן ליזה כלפי טען הוא פשע. לביצוע
 לקנות כדי לירות 2500 סך על צ׳ק שזייפה
 בלי במכולת לחם לקחת ״אילו :שימלה
 אפטר שימלה בלי אך מבין. אני לשלם,
 הצ׳ק זיוף לכן !לחיות להמשיך עדיין

 ליזה, חמורה.״ עבירה הוא זה במיקרה
 ממנה, בנפרד החי בעלה, של צ׳ק שזייפה
 היתה ולא לחיות, ממה לה אין כי טענה,

ברירה. לה
 השופט של חמתו את עוררה זו טענה
 המטיף כאב עליה צעק והוא בוכוויץ

 לבשל כדי שימלה ״קונים סוררת. לבת
ש ליזה ?״ שימלות אוכלת את י אותה

 הבינה לא חרטה, והביעה במעשה הודתה
נוס מעצר ימי עשרה דרושים מה לשם
להיש עתידה היא זה מעשה על הרי פים.
ניס היא מתחנן בקול הדין. את ולתת פט
 עשר צריך ״לא :השופט אצל שוב תה

 אכן והוא מדי.״ יותר זה ימים עשר ימים.
 יותר זה ימים עשר ״נכון, עימה. הסכים

לך.״ שמגיע מה זה ימים עשרה אבל מדי,

ם מי ס
יום3או

 הידוע האופיום האם
 תרופה אזא אינו קשה, כסב

 שטוען כפי מרביעה
? הגאשם

 במים החומה האבקה את ״מערבבים
 את הכואב. המקום על אותה ומורחים

 עוזר וזה ושותים, חמים במים שמים הבצק
 אוכלים הירוקים העלים את רפואה. כמו

ש ממירשמים חלק זהו בשר,״ בקציצות
 מוסאי, יוסף השבוע בבית־המישפט נתן

 22 של במישקל אופיום בהברחת הנאשם
לישראל. גרם

 יליד השיער, ולבן הקומה גבה הגבר
 אורי השופט בפני לדין העומד פרס,

 לחוקריו, גירסות כמה מסר שטרוזמן,
 איתו שהביא החומר אל התייחס ובכולן
 מנחם סניגורו, לטענת רפואה. לאל מפרס

 אום־ שזהו כלל האיש ידע לא גולדנברג,
 מקובל מרפא סם שזה ידע רק הוא יוסי

 אותו הביא והוא ״קריאק״, ששמו בפרס,
לב. בתום לארץ

ש בתגליות מאוד מעוניין היה השופט
 על עלה אשר טורנאו, מגיסטר סיפר

 לאופיום כי סיפר, הוא דוכן־העדים.
 ה־ בתעשיה שימוש לחשיש, כמו שלא

תחי עובר הגולמי האופיום פרמצויטית.
 טורנאו, שהוא המחוזי, הרוקח דרך לה

 נשלח כך ואחר תכונותיו, את לבדוק כדי
בגלו ומשמש לתרופות לבתי־החרושת

שלשול. ולמניעת כאבים לשיכוך לות
 גם מצויות היו בעבר כי סיפר, הרוקח

 היו שאותן באופיום, מרוחות איספלניות
כא להרגעת הכואב, המקום על שמים

 יותר משתמשים אין כיום אולם בים.
זו. בשיטה

 הגולמי באופיום כי סיפר המגיסטר
והנרקומ בעישון, או בבליעה משתמשים

 נהוג הדבר לעצמם.״ אותו מזריקים נים
בפרס. וגם בעולם, ארצות בהרבה

 את שאלה אמסטרדאם, יהודית התובעת,
 אולם האופיום, של מחירו מה המגיסטר
 היה יכול שלא כיוון התנגד, הסניגור

 ובית״המישפט כה, עד המצב את לבדוק
 עדותו המשך את לדחות והסכים נעתר

הרוקח. של
ב יעשה מה השופט התעניין בינתיים

 כאשר במישפט. כמוצג שהוגש אופיום
 או השיש, כגון אחרים, בסמים מדובר

 דינו בפסק בית־המישפט מצווה הירואין,
 תועלת. כל בהם אין שכן אותם, להשמיד

 אבל בלבד. לנרקומנים מוגבל ושימושם
ה בפעם לבית״המישפט, התגלה כאשר

רפו ערך בעל הוא האופיום כי ראשונה,
 בו להשתמש יחיה שאפשר וייתכן אי,

 22 את השופט הציע התרופות, לתעשיית
 אותם תמסור והיא המדינה, לטובת הגרם

לתעשיה.
 המשכו זה היה רפואיות. תכונות

 הירוק במסלול שקרה מוזר מיקרה של
 מוסאי, יוסף וחצי. כשנתיים לפני בנתב״ג

 עם 1960 בשנת לישראל שעלה פרם יליד
 את לבקר חודשיים למשך נסע מישפחתו,

 עם עבר חזר כאשר בפרס. החולה אביו
ה במסלול יד תיק ובידו המלאה עגלתו
 הבחין, בן־איר, יוסף חרוץ, מוכס ירוק.

 עיכב והוא במיוחד, מזיע הגבוה הגבר כי
טו כמה העלה במיזוודות החיטוט אותו.

 להציץ המשיך והמוכס במכס, החייבים בין
 בתוך שם גילה הוא מוסאי. של היד בתיק
 בנייר. עטוף חום חומר כלי-הרחצה תיק
ה תרופה. שזוהי אמר המיזוודות בעל

 גם מיוחדת. חשיבות לכך ייחס לא מוכס
 עטוף מוזר מקל תיק באותו מצא כאשר

שימת את היפנה עדיין בנייר, הוא גם

אופיום לעישון פרסי כלי
? רפואה או סם

 במיזוודות, שגילה הזהב תכשיטי אל ליבו
 עוד מצא כאשר אבל במכס. חייבים ואשר

 להזמין המוכס החליט כאלה, מקלות שני
 המישטרתית היחידה זבולון, מיחידת איש
 בכליו כי התגלה, כך נמל־התעופה. של
 אופיום גרם 22מ־ יותר היו מוסאי של

גולמי.
 בעיק־ מוסאי חזר המרובות בחקירותיו

 החומר של הרפואיות התכונות על ביות
 על שונות גירסות שמסר אלא שהביא.

 כי סיפר, מהן באחת האופיום. של מקורו
 ובאחרת בפרס, מערבי בחינם אותו קיבל
 קרובתו עבור בחורה מאת שקיבלו סיפר
בארץ. גולברי, קפי

 את לברר כדי להמשך, נדחה המישפט
 לשמוע כדי הפרסי, בשוק האופיום מחיר

 גירסתזד את ולברר גולברי, הגברת את
 לשמוע כדי ואולי המשלוח, על שלה

 על מפרס, אחר רפואי מומחה או מרופא
 הגולמי, האופיום של הרפואיות תכונותיו

״קריאק״. הפרסי בשמו או
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