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 מדוע מראש, וחצי שנתיים זה כל את ננו
 אני ״הרי השיבה. היום?״ עד חיכינו
 וחוץ שנים. שלוש במשך מבוריס סבלתי

 שר־ להבריח בקושי הצליח אבי מזה,
בצי החביא שאותה מרוסיה, שרת־זהב

 איך אז איתו. שהביא המקרר של נור
אקדח?״ להביא יכול היה הוא

האח בקלף החוקרים השתמשו לבסוף
 נעצור האמת את לנו תספרי לא ״אם רון.

 לצעירה אך אירמה. על איימו !״אותך
 ״אם לכך: תשובה גם היתה יפת־המראה

 אני נכון, יהיה הזה שהצעד חושבים אתם
 אם טענות. שום לי אין לזה. גם מוכנה
 ש־ מעדיפה אפילו אני אפשרות, ישנה

במקומו.״ אשב ואני אבי את תשחררו
 דבק הוא אף נשאר ליבניובה זליג האב

 של למותו אחראי הוא שלפיה בגירסתו,
 בפני להארכת־מעצר הובא הוא מוסייב•

 פיאל- עמיקם התל־אביבי השלום שופט
שי- רק וביקשה הפתיעה המישטרה קוב•

 בדיון שהופיע שגיא, אדי החולוני הדין
 כי הודיע, שגיא הארכת־המעצר. על

 הגנה־עצ־ של קלאסי מיקרה ״זהו לדעתו
 ההגנה קו הנראה, כפי יהיה, זה מית.״

הצורך. בשעת שגיא שינקוט

מים  בחדר- איו
השירותים

1ה 1  ליבגיובה, זליג ברצח, החשוד 1
י1 \  או-ת בברית־המועצות קיבל -1י

ומדליות. השנייה מילחמת־העולם גיבור

 היו ובורים שאירמההראייה
 הם בתמונה בידידות.

 בתמונה. איחס ביחד. מבלים נראים
סנה. אירמה, של אחותה :משמאל עומדת

 שבבקשת למרות נוספים, ימי־מעצר שה
 בחשד שהמדובר בפירוש נכתב המעצר
ש כך, על להעיד יכול זה דבר לרצח.
המדו כי להאמין, נוטים המישטרה חוקרי

 מעוניינים והם בהגנה־עצמית, באמת בר
 השופט החקירה. השלמת לשם רק במעצר

 את והאריך המישטרה בקשת את אישר
כמבוקש. המעצר
 ימי ששת בחום השבוע, הראשון ביום
בערבות. זליג שוחרר המעצר

עורך- את אביה עבוד שכרה אירמה

הס שרויה, היא שבו המצב.הקשה חרף
 ,התחולל, אשר את לשחזר אירמה כימה

 השתלשלות את ולגולל בדירה, לדבריה,
 של למותו שהביאה הארוכה הפרשה
מוסייב.

:דיבניוכה איומה סיפרה

אותי הפך הוא חיי• את הרס בורים
ארצה שעלתה רחל, בצעירותם. ליבניובה חליג רחל "1111111 [1 לחיי• הטעם את איבדתי בגללו שבר־כלי.

י1! 111111118 אמרתי מותו לפני יום להתאבד. רציתי הוכתה בלבד, חודשים שלושה לפני מבריתיהמועצות 111111 \
באזור. העולים ועד ראש יושב־ הוא זליג לרצח. בחשד בעלה של ממעצרו כתוצאה בהלם הסי־ התאבדות. על חושבת שאני לאחותי

 חשוד גיבוי
ברצח

איר מתגוררת הטראגי האירוע אז
 המישטרה באזור. הוריה בבית מה ■*

 לדירתה להיכנס עתה לעת עליה אסרה
 חמש מזה גרושה היא אירמה בחולון.

 עלתה היא שש. בגיל לבת ואם שנים
 וחצי שלוש לפני בתה, עם יחד ארצה
 הכספי, הים לחוף בקוא, מהעיר שנים,

 שוהה לשעבר בעלה בברית־המועצות.
בארצות־הברית. כיום

 היא אך למוסיקה, מורה היא אירמה
 ב־ חדשים בעולים כמטפלת עתה עובדת

 מנגנת גם היא ברמלה. מרכז־הקליטה
ברמלה. ווקר בבית לבלט, בחוג בפסנתר

 אחרי שנה ארצה הגיע ליבניובה זליג
 סנה הצעירה, אחותה עם יחד אירמה,

ל האב זכה בברית־המועצות .21ה־ בת
ה במילחמודהעולם לחם הוא רב. כבוד

 על נפשו. חירוף כדי תוך ניפצע שנייה,
 שהוא, המילחמה, גיבור אות את קיבל כך

 באותה שחולק ביותר הרם הציודלשבח
נוספות. במדליות זכה וכן תקופה,

 נבחר הוא לכבוד. החשוד זכה בארץ גם
 באזור, העולים ועד יושב־ראש לכהונת
איש המילחמה. נכי באירגון כחבר התקבל

 שנה חצי מגרוזיה עלה הוא שנים. י י שלוש לפני בורים את יכרתי ן■*׳
 הגרוזינים החברים עם יושב והיה כן, לפני
 בקריית־ שלי הבית ליד בבית־קפה שלו

 ליד שלי הבת עם כשעברתי פעם, שרת.
 איתי. לדבר והתחיל אחרי הלך הוא הקפה,

 אמרתי אני אבל חברות, לי הציע הוא
מעוניינת. לא שאני .לו

 פעם בכל אחרי הולך היה הוא מאז
 אותי לשכנע ניסה הוא אותי. רואה שהיה
 לו לסרב המשכתי אני אבל איתו, לצאת

 לאיים התחיל הוא לבסוף ממנו. והתעלמתי
 הפשע, מעולם שהוא לי אמר הוא עלי.

 מי לי אין כי זה, על לחשוב לי ושכדאי
 את לחטוף בעיה לא וזאת עלי, שיגן
 להתעקש, המשכתי בהתחלה שלי. הבת
 הייתי באמת לו. נכנעתי הזמן במשך אבל

לעשות. מה ידעתי ולא בארץ לבד אז
 ומחוסר הביתה, אלי לבוא התחיל בורים

 הזמן במשך אותו. מכניסה הייתי ברירה
 כאילו והתנהג הבית על בורים השתלט

 על לו מעירה הייתי כשאני לו. שייך הוא
 פחדתי עלי. ומאיים אותי מכה היה כך,

 שהוא מה לעשות לו נתתי ולכן ממנו
רוצה.
 שאבי עד חודשים, כמה נמשך זה ככה

 לגור שיבוא מאבי ביקשתי ארצה. הגיע
 מבורים. זו בדרך להיפטר כדי אצלי,

 הוא אבל לי. לבוא הפסיק בורים ואמנם
אחרים. במקומות אותי להטריד המשיך

 נערך השיחזור שלה. המחזר את אביה הרג כיצדמשחזרת הבת
מתנדבים, ושני אירמה בעזרת הזה, העולם על־ידי

 ואירמה המשחזר מדגימים למעלה בתמונה למישטרה. 'אידמה שמסרה -הגירסה לפי
 בתמונה ומישקפ״ם, פאה בורים לבש במציאות באקדח. בורים עליה איים כיצד

 בתמונה לספה. בורים אותה הפיל כיצד והמשחזר אירמה מדגימים משמאל הראשונה
 במפתיע שנכנס אירמה, של ואביה בורים נאבקו כיצד מדגימים משמאל השנייה
כדי תוך בראשה. אוחזת אירמה בעוד בורים, של אקדחו את ותפס לדירה
למותו. גרמו אשר קצר, מטווח יריות שתי במחזר האב ירה זה מאבק

 בתי. היא זה את עשיתי שלא היחידה בה
 שלא רציתי לאי אבא. לה שאין מספיק
אמא. גם לה תהיה

 עצור שאבא מצטערת רק אני שנינו.
 בעצמי, בו לירות מעדיפה הייתי עכשיו.
אבא. במקום במעצר ולשבת

הקשרים חודשו בארץ מגרוזיה.

 בגדדשווילי לילי
 נשואים. היו שבה

מחי לילי ביניהם.

 בתקופה מוסייב, בורים עם יחד
 ארצה עלותם לפני התגרשנ השניים

אירמה. של לטענות בסלידה ׳חסת

 בעל גיבור־מילחמה כי מאמין היה לא
 הדר, האומרים ותווי-פנים שיבה שיער
 ־מעצרו ובריח. סורג מאחרי עצמו ימצא

הרבים. מכריו את הדהים
 הגיעה ליבניובה, רחל אירמה, של אמה
 בואה עם חודשים. שלושה לפני רק ארצה

 אך גאתה. והשימחה המישפהה אוחדה
הסתבכו פרשת רב. זמן נמשכה לא היא
 ה־ על העיבה בורים עם אירמה של תה

 הזו, הקלחת לתוך נקלעה האם שימחה.
ב הראשונים צעדיה את עושה בעודה

לגמרי. שבורה היא עתה ארץ.
 ראדה, הדרמה, גיבורת של הקטנה בתה
 אירמה קרובים. לבית בינתיים נלקחה
בי מילבד מאוד. מבולבלת עדיין עצמה
ב המוחזק אביה, אצל התכופים קוריה
 כל שוהה היא בחולון, המישטרה תחנת
והאחות. האם עם יחד ההורים, בבית העת

מסוג הייתי רק אם פושע. היה בורים
 הרגתי אני לא אבל בו. יורה הייתי לת׳

 היתה שלא מפני זה את עשה אבא אותו.
את הורג בוריס היה אחרת ברירה. לו

 בורים. את להרוג שרציתי היא האמת
 פעמים זה על שחשבתי להודות חייבת אני

 כדי דבר כל לעשות מוכנה הייתי רבות.
לזה. האומץ לי חסר אבל ממנו. להיפטר
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