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לחייל טרמפ תן

 )63 מממוד (המשך
או אמרה. שלי,״ המנוחה שעת ״זו
 והחליטה התאוששה בינתיים לם

הכסף. את להרוויח
ל הזמינוה אמנם האו״ם חיילי
 שיעברו הציעה היא אולם חדרם,
 מתגוררת היא גם שכן שלה, לחדר
מלון. באותו

 פתוח חדרם את השאירו השניים
 גבר ראו לפתע לפרוצה. והתלוו

לרא עורר והדבר מחדרה, יוצא
 הרגיעה היא בליבם. חששות שונה

 והמשיכו לחדרה נכנסו הם אותם,
בשיחה.

 יצא לשרותים הלך קייטרי כאשר
 סיגריה, עוד לעשן למרפסת סימקין

ל לו קורא חברו את שמע לפתע
 שיצא הגבר את ראה בחדר עזרה.
 על אותו דוחף חברו ואת קודם,

 שהתגלה השחרחר, הבחור המיטה.
ב התרומם אשרף, כאבי אחר־כך
 לעבר קפץ המיטה, מעל מהירות

מס מתוכו והוציא שבחדר, הארון
הת במספריים אוחז כשהוא פריים.

איב לא השניים החיילים. אל קרב
 הוציא קיימרי עשתונותהם. את דו

אשרף. פני אל והתיזו מיכל־גז
 החיילים שני הצליחו הגז בעזרת

ולהכ אשרף, על להתגבר הפינים
גי בינתיים לחדד־השירותים. ניסו

 הערך חפצי נעלמו מחדרם כי לו
 וטבעת־הנישו־ הטיסו שעון שלהם.

 שולחו־ על היו לא סימקין של אין
 לכן, קודם שהניחם מקום הלילה,
 הוא גם דולר 240 של וסכום
נעלם.

 אשרף על שומר מהם אחד בעוד
להז האחר רץ בחדר״השירותים,

 כדי תוך האדם. מישטרת את עיק
הגי למישטרה, להתקשר נסיונות

יח הוא אשרף, עם הסכם לידי עו
 ימנעו והם חפציהם, את להם זיר

 למישטרת־ המיקרה על מלדווח
ישראל.

 לחצר־ לרדת להם אמר אשרף
 מן מטרים כעשרה ושם המלון,

 בנייר עטוף צרור מונח היה הקיר
ב השעון. ולידו הדולרים, ובו

 הטבעת. גם היתד, משם מה מרחק
 חדרם מחלון הושלכו החפצים כל
החצר. אל

 אמרו רכושם, את נטלו השניים
לי והלכו ולידידתו, לאשרף שלום

 היד, בו שגם מקסים, במלון שון
חדר. להם

 למקום הגיעה האדם מישטרת
 וחקרה המוקדמות הבוקר בשעות
 להם הודיעה גם המישטרה אותם.

 ל- הענין על מדיווח מנוס אין כי
 ההסכמים כל וכי מישטרת־ישראל,

ל יכולים אינם אשרף עם שעשו
התקיים.

 במישטרה, נחקרו הפינים שני
ו אשרף נעצר עדותם ובעקבות

 השלום בבית־מישפט לדין. הועמד
 בר־ דוד השופט גבה בתל־אביב,

ה סימקין. של עדותו את אופיר
 לצרכים לחייל שהספיקה אנגלית

 לא כה, עד בתל־אביב חברתיים
 והתובעת המישפט. בבית לו עמדה

 דאגה הראל, חרותה המישטרתית,
לעברית. מפינית תורגמן יובא כי

 חייל־האדם עמד וזקוף מתוח
 סיפור את וסיפר דוכן־העדים, על

 ועל עליו שעבר ליל־ההרפתקות
 ישב הנאשמים ספסל על חברו.
 וצפה שחורה חולצה לבוש אשרף

 הנדיבה להצעתו סרב הוא בנעשה.
עי את לעצמו לכתוב השופט של
 שיוכל כדי הפיני, של עדותו קרי

 שחורות עיניים לטש ורק לחקרו,
העד. עבר אל ועמוקות

מישפט
לאשר. מכות

שווה כעין אגרוף
מאסר, חודשי טה

 שמכה למי גם
הראשונה כפעם

 אברהם חזר ימים עשרה לפני
ה בזמן וזעף. סר לביתו יחיאל
 רעות מחשבות לו הציקו אחרון

כי חשד הוא ארורים. וחששות

 עם מסתובבת החלה טובה, אישתו,
אחרים. גברים

 סערה, כרוח הביתה נכנם יחיאל
 הוא אותה. מכה והחל באשתו הציץ

 את שרט בעין, אגרוף לה נתן
 האשה בצווארה. ואחז ורגליה, ידיה

 והפרשה וצרחה, צעקה התגוננה,
המישטרה. בתחנת הסתיימה
הא לשם אברהם הובא למחרת

 מרים השופטת בפני מעצרו רכת
ה באשה הציצה השופטת פורת.

שהש־ הסימנים את וראתה חבולה,

 ייצא שוב שיחיאל במקרה תנאי,
אשתו. את ויתקוף מכליו

מוסיקאלים סמים
 ?ארץ הכיא פרסי תייר

 השווה מקולקל 8סיי
לירות מיליון 30
 בן־ בנמל־התעופה אנשי־הביטחון

הצעיר לעבר מבט העיפו גוריון

 היתה העין באשתו. הבעל איר
 ניכרו והשריטות ונפוחה, כחולה
האשה. של זרועותיה על היטב

 תקיפת השורש מן לעקור ״יש
 על וציוותה השופטת, אמרה נשים,״
 שפיטתו ועל יחיאל, של מעצרו

קצר. זמן תוך
מד,תקיפה, ימים עשרה עברו לא

אופיר בר־ שופט
אנגלית או פינית

השו בפני עמד־לדיון הגבר וכבר
 השפיל הוא בר־אופיר. דוד פט
הס הוא באשמה. והודה ראשו את

ל לו קרה מה יודע אינו כי ביר
 באשתו, וחושד מתוח הוא אחרונה,

 והכה מכליו שיצא הסיבה גם וזו
אותה.

 יחיאל, של עברו את בדק השופט
 הרשעות לו אין אמנם כי וגילה

 אולם אלימות, בעבירות קודמות
 גרימת של בעבירה הורשע הוא
 ועומד תלוי ועליה לרכוש, נזק

חו ארבעה של מאסר עונש נגדו
 חרותה התובעת, לבקשת דשים.
 העונש את השופט הפעיל הראל,

 חודשי שני עוד עליו והוסיף הזה,
הנוכ העבירה על בפועל מאסר
על־ מאסר חודשי ששד, וכן חית.

בדי לעבור וביקשוהו שחור־הזקן,
שיגרתית. ביטחונית קה

 חוש־ריח יש הביטחון לאנשי
 ושיער, שחורי־זקן תיירים לגבי

 פרסי, דרכון בעלי הם אם בייחוד
 לא הפעם אולם מתורכיה. הבאים
בברהם ביטחוני פגם כל נמצא

ה אנשי נתנו כאשר רק קרפל.
 הרדיו- במכשיר עיניהם את ביטחון

 פגעו התייר, ברשות שהיה טייפ
בית רק בעצם היה המכשיר בול.

 היטב עטופות חבילות לשתי קיבול .
הביט אנשי לבנה. אבקה שהכילו

 של לידיהם ברחם את העבירו חון
המשיכו והללו המישטרה, אנשי

בחקירה.
 ברהם של הפגום הטייפ מכשיר

 שכן לירות. מיליון 30כ־ שווה היה
קילוגרם משני יותר קצת הכיל

ומשובח. נקי הרואין
 במיש־ וסיפר מיד, נעצר החשוד

 ב־ מישהו על־ידי נתבקש כי טרה
 המכשיר את להעביר חוץ־לארץ

ה לדיברי אולם בישראל. לידיד
 כי הודה גודשמידט, רחל תובעת,

 לו ואין מנגן, אינו שהמכשיר וידע
לחשמל. חיבור אפילו

 תיווך או סמים החזקת על העונש
מא שנות מעשר למעלה הוא בהם
 לנאשם כי החוק מחייב ולכן סר,

 הובא כאשר לפיכך סניגור. יהיה
 התורן המחוזי השופט בפני הנאשם
 לנאשם הבטיח קדמי, יעקב בפגרה,

 סניגור לו ימנה המישפט בית כי
המדינה. חשבון על

 דובר אינו שברהם, היא הבעיה
ש שוטר, פרסית. מלבד שפה כל

 לו ותירגם לידו ישב במיוחד, הובא
 ובית- והתביעה. השופט דיברי את

 על בי בהחלטתו כתב המישפט
 סניגור לברהם למנות המזכירות
 ש־ רצוי וכי האפשרית, במהירות

פרסית. דובר יהיה זה סניגור
ל מבית־המישפט ביקש הנאשם

 תייר שהוא כיוון במישפטו, הקדים
 במעצר. חודשיים כבר ויושב בארץ,

 כל על וחבל אותו״ ״סידרו לדבריו
לחינם. יושב שהוא רגע

 על גם השופט ציווה בהחלטתו
הדיון. זרוז
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