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 איתו והביא הרצח, לפני קצר זמן
ב יפהפיה בלונדית בחורה מצרפת

כמא עבורו עבדה היא אולגה. שם
מא התביעה ולדברי בבארים, רחת

 להשתחרר וביקשה בארץ בחייה סה
הבא באחד אבו. של מפטרונותו

תלו את ושמע עזרא בה נתקל רים
 אבו, מידי אותה שיחרר הוא נותיה.

 לפי הארץ. את לעזוב לה ועזר
ל המניע היה זה התביעה גירסת

 על בו לנקום רצה אבו מזרחי. רצח
אולגה. את ממנו שלקח

מ הוכחה לא זו שגירסה כיוון ,
 שריחפה גירסה עוד היתד. עולם,

 של אויבים כי שאמרו היו באוויר.
 את שכרו בעולם־התחתון מזרחי

ב וכי מוות, פסק־דין לבצע אבו
ש כיוון אך שכיר. רוצח היה עצם

 מדרישות אחת אינה המניע הוכחת
אבו הורשע רצח, במישפטי החוק

מיזרחי קורבן
הפירמידה בראש

 לעומקו נכנס שבית־המישפט בלי
עניין. של

 מעטים חודשים לפני נודע כאשר
והתעו נקי, נמצא הרצח אקדח כי

 מיכתבו נבדק שונות, השערות ררו
:כתב וכך מחדש, יורם של

 המלא אמונו את רכשתי ״כאשר
 אותו כיוונתי האמיתי) הרוצח (של

ו שמטוב עזרא של הרצח לעניין
 כל את לי סיפר הוא ואז נהגו•

 כיצד הסבר נתן גם אשר הסיפור,
ה בצד האקדח, כלי־הרצח, ■נמצא
 אבו. סמי של נסיגתו לדרך חסוד
 כך כל בצורה זה את לי סיפר הוא

סי הדליק כאילו וברורה, פשוטה
גריה.״

 אגאטה סיפור*
כריסטי

 ביקש ללנדסכרגר מיבתב ף•
 נוספים. הסברים הזה העולם *■*

 אלה בימים שנתקבלה בתשובה
:יורם כותב

 לא אני כי שתביני, רוצה ״אני
על הדיבור את להרחיב יכול

עק לי שיש כיוון אבו. ם. .-פרשת
 להוכיח אוכל אפילו בחיים. רונות

 חף- יושב אבו שם. ספק, לכל מעל •
את שביצע זה חשבון על מפשע

אבו שסמי מעדיף אני אז הרצח;
אני רמלה. בכלא להרקב ימשיך
 מובנת אינה כזאת שגישה מאמין

 עליך, מקובלת שאינה ובוודאי לך,
 הבסיסיים העקרונות אחד אבל
 וברגע ולחיות, להמשיך זה שלי

 בסכנה יהיו חיי כזה, דבר שאעשה
 אבל אי־פעם. שאהיה מקום בכל
חפותו את להוכיח לעזור אוכל אם

 הרוצח את להפליל בלי אבו ם. של
לעזור. אשמח האמיתי
 בכלא ישבתי שאני זוכר ״אני

מ זוכר שאני כפי הרצח. בזמן
 היריות נורו כאשר תקופה, אותה

 ונהגו, עזרא של לחייו קץ ששמו
 על- מזיעת־הפשע בורח סמי נראה

בס היו אשר ואזרחים חיילים ידי
 ושמו־ וגדלתי נולדתי (שבה ביבה
 לציין עלי ראשית, היטב). לי כרת
 אבו שס. בפרוש ראה לא עד שאף
 העיד מישהו ואם ההדק. על לחץ

 או שיקר, או טז|ה, הוא ך,4נ
מהנסיבות. הוטעה
 הרברט מכיכר רץ אבו שם. בזמן
 הרוצח הירקון, לרחוב ופנה סמואל

 בזירת־הפשע עמד עדיין האמיתי
ש הבין זה קר־רוח אדם כצופה.

 מזירת־ אבו ס. של ריצתו עצם
 תשומת־הלב כל את תמשוך הפשע
ברו היתד, זו שעובדה מאחר אליו.

 אלא רץ, ולא ברח לא הוא לו, רה
 בפניו שבוצע כאדם הלך פשוט
 על ידיו את שם הוא מזעזע. דבר
 למתרחש, מאמין שלא כמי פניו,
ל בדיוק לאט-לאט התרחק וכך

 אחרי הרודפים של הנגדי כיוון
 החצרות באחת זרק ושם אבו, ס.

 לאמר יכול אני זה האקדח. את
רא ממקור יודע שאני בביטחון

שון״.
 פותר אינו לנדסברגר של סיפורו

ל המתעוררות השאלות כל את
 הן אך הנקי, האקדח מציאת אור

 חדשה. מזווית הנושא את מאירות
למניע: ומפנה חוזר לנדסברגר
 היא לדעתי העיקרית ״השאלה

חייב רצח לכל לרצח. המניע

בחתונתו אבו
רקק דג

 אבו ס. לידיעתך אז מניע. להיות
 שהמיש־ וזה הנרצח, את הכיר לא

ש בחורה בגלל כאילו טענה טרה
 לעזור ניסה או מסמי, לקח עזרא

 — לזנות מהידרדרות להימנע לה
כריסטי. אגאטה מסיפורי זה

 שמ־ עזרא את טוב־טוב הכרתי
 הטיפוס לא שהוא יודע ואני טוב,

כאלה. צרות מין שיחפש
 יודע שאני בגלל רק לא שנית,

המס אדם בתור אלא האמת, את
 ראיתי אבו סמי את — מהצד תכל

 החלפנו שלא למרות רמלה, בכלא
 קנה- כל לפי יפה בחור הוא מילה.
 שכל מניח אני כזה ובתור מידה,
ל משתוקקת היתד, שניה בחורה
איתו. היות

 שעזרא לך לאמר יכול ״אני
אינט של רקע על נרצח שמטוב

 שהוא החליטו פשוט עסקיים. רסים
 איני ויותר ומפריע, בשטח מיותר

בנידון״. מילה להוסיף יכול
להו צריך אינו לנדסברגר יורם

 הראיות אחרי בנידון. מילה סיף
 ליועץ הסניגור שהגיש החדשות

 חקירה על להחליט החייב והוא
חוזר. מישפט עריכת או חדשה,

אלון אילנה

מסיבת ■ ה ■ מ ח ל מי ■ ה י
)79 מעמוד (המשך

 יותר נדחקו זינון של הגדול אולם
 יורדים יהודים, אלפים משלושת
 לחגוג. שבאו ישראלים ותיירים
כש בחוץ, נותרו נוספים אלפיים

 הסדרנים עם להילחם מנסים הם
 להיכנס זינון של הגברתנים

פנימה.
 הדוחק היה אמריקאים לגבי

רגי ישראלים כימעט. ללא־נשוא
 וד,צפופות. ההמוניות למסיבות לים

 עם מאושרים. היו לוי האחים
 לערוך יהיה אפשר גדול כזה קהל

 דולר. מיליון על שתעלה התרמה
 בניו־ הכללית התביעה איש גם

 ידע הוא גאה. היה כהן, יורק,
 האגודה למען שיאספו שהתרומות

 בזכות רבה במידה הן החייל למען
 האגודה בין ערך שהוא הסולחה

לוי. ויאיר חיים ובין
 ישראלית, הכימעט השחקנית

 סוערת, בהורה פתחה וינטרס, שלי
 שטראסברג, אנה הצטרפה אליה
 לי השחקנים מורה של אשתו

 שניים: הנחו הערב את שטראסברג.
 ניו־יורק של המפורסם הרדיו שדר

 פרנק את ביניהם הכוכבים, ומגלה
וה ויליאמס בי. וויליאם סינטרה,

 סמי גאון. יהורם הישראלי זמר
ברוד מלהיטי רבים מחבר קאן,

 ביסטו מיו ביי את כמובן שר ,ווי
 לודג/ דיווים ג׳ון והשגריר שיין,

 ייצג רגן, רונאלד הנשיא ממקורבי
 סופר מור, רובין ואשינגטון. את

 בכד, הצרפתי), (הקשר ומחזאי
 מנחה פרנקלין, וג׳ו מהתרגשות

 הרלדו עם יחד טלוויזיה תוכניות
האמרי הטלוויזיה כוכב ריווירה,

ש כדי להתרמה, המתינו קאית,
 הפירסום לסוכני להודיע יוכלו

 שהם הגדולות התרומות על שלהם
 להקת ישראל. חיילי למען העלו

 עשרה בת תזמורת ג׳אז, רקדני
 ג׳ימי אלירן, רן והזמרים מנגנים,

 הופעות נתנו ליפטון והאלי לויד
ארוכות.
 הסתובב שלא כימעט לוי חיים

 הדלת, ליד ניצב הוא אורחיו. בין
 למען הוועד של לנציג ממתין
 את לאסוף שיתחילו כדי החייל,

מהאורחים. התרומות

המתין לוי חיים בא,
 החייל, למען הוועד לנציג
 לא הנציג — הערב כל במשך
הגיע.

 לוי לאחים יעץ צ׳רני ליאון
 ללא ההתרמה את לערוך שלא

 למען האגודה נציגי השתתפות
 יטענו שאלה חשש צ׳רני החייל.

 בדרך, נעלמו שכספים כך אחר
 שמם את ולהכפיש להמשיך ושינסו

 הלב: כאב ללוי לוי. האחים של
 100( דולר ממיליון יותר כאן ״יש

 שאפשר ישראליות) לירות מיליון
הכסף״. על חבל כתרומות. לקבל

 המסיבה נערכה. לא ההתרמה
 טענו מהאורחים כמה הסתיימה.

מהמופ נהנו אחרים הדוחק, נגד
ה למען האגודה ומהאווירה. עים
רב. כסף הפסידה חייל
 מסוג בארועים שקורה כפי אך
 בכך. הסתיימה לא הפרשה זה,:

 ב־ עת באותה שהיה ניר, נתקה
 אמיר, אבישי עם יחד ניו־יורק

 הכספי. ההפסד את לתרץ ניסו
 ישראלים, עיתונאים כמה בעזרת

ה מהמימסד מידיעות הניזונים
 התחילו הם בניו־יורק, ישראלי
 וחיים יאיר של שמם את להכפיש

 כשהודיע: לעשות הגדיל ניר לוי,
 אחד מכל לקבל מוכן לא ״אני

 ניר לוי.״ מהאחים שלא ובוודאי
 להסביר סירבו לופבן, חזי ודוברו,

 ההצהרה את הזה העולם לכתב
 החייל למען האגודה מחדלי ואת

בניו־יורק. ביום־העצמאות

ל־ יוצאים

גריל
!הטובים בומים כמו
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'67 יוני
 אישיות עם שיחה

המערבית מהגדה
 בור,שטיין עוזי

דק״ח) (דובר
 שלישי בימי פתוח המועדון

 התוכניות בערב• 8.30 משעה
בערב. 9.00 בשעה מתחילות

תן
טרמפ
לחייל

עמיחי איתן
- מזיקים וזז־ברת

 (ג׳וקים), תיקדם להדברת מוטחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכוסך. בריאותך על בסטירת
 2272 ת.ד. ,18 מודיעין דח׳ רמת־גן.
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