
הע הצבאי שירותו את
ננחלאי. סגל זלמן ביר

 עם ובעבודה בהדרכה עסק הוא
בצבא. שירתה לא נחמה נוער.

1|  הבנים, שני בגאווה אומרים מאוד,״ מפורסמת שלנו ״אמא \1¥\
י#11\  של המטופח ביתם אמא.״ קודם־כל היא ״אבל והראל, עידו \

 וציורי אמנות יצירות עתיקים, בספרים להפליא מקושט בני־הזוג
כמחנך. זלמן :מימין בתמונה ידיה. במו נחמה ארגה אותם תחרה,

אבו? סלומון את שהצילו ־

טיס דזי גו

" 1**1111 ל1^|  הפרק־ שני שומרים מסודר באלבום 1
# 1 שדנו העיתונות קיטעי כל את ליטיס 11111 1 —11 ■ 1-
רב. לכיסוי זכתה תקדים, חסרת שהיא הפרשה, החוזר. המישפט בפרשת

 את שמיציתי ״הרגשתי מפוליטיקה.
 אומר. הוא זה,״ בשטח עצמי

 עבור יותר בנויה ״הפוליטיקה
הח כזה. לא אני קטנים, עסקנים

 המישפטי.״ בתחום להתרכז לטתי
 במיש־ עובדים שהשניים למרות

 נטיה אצלם הסתמנה סמוכים, רדים
 אחד ״לכל בנפרד. לעבוד ברורה

 מסביר משלו,״ ברור קו מאיתנו
 החיכוכים את למנוע ״רצינו זלמן.

 להתעורר עשויים שהיו והמריבות
 כמובן משותפת. מעבודה כתוצאה

 ולפעמים בזו זה מתייעצים שאנו
 פיתרון על ביחד לחשוב מנסים
 מפריד.״ קן ישנו אך זה, לתיק

הת אבו סלומון של במיקרה
מעו ״הייתי אחרת• הדברים גלגלו
 מספרת שקורה,״ מה בכל מאוד רבת

 קשה -תיק על עבד ״זלמן נחמה.
 הכל.״ על לי וסיפר מאוד

 שבה הדרכים תאונת זו היתה
 לשכב אותו ושאילצה זלמן, נפגע

 שבבית־החולים, למיטתו מרותק
נח ובין אבו סלומון בין שהפגישה

 לנסוע היה יכול לא ״זלמן מה.
 נחמה מספרת סמי,״ את לבקר

 דאג ״הוא סיגריה. לעצמה ומציתה
 אצלו לבקר שאסע וביקש מאוד, לו

 מלהגיע ממנו מונע מה לו ואסביר
 לכלא ונסעתי הסכמתי לביקור.

הד איתו הפגישה יום. באותו עוד
 הרשים האיש משהו. אצלי ליקה
 למה הבנתי ופיתאום מאוד, אותי
 על ארוכות שוחחנו התכוון. זלמן

ידע הביתה וכשחזרתי הפרשה, כל
מההס נחרוג אבו של שבמיקרה תי
 בינינו. העבודה הפרדת של כם

 יחד.״ נעבוד הזה התיק שעל ידעתי
 הביא המשותף מאבקם ואכן,

 העליון בית־המישפט שנשיא לכך
להמ בניגוד אבו, לסלומון אישר
לממ המישפטי היועץ של לצתו
 מישפט זמיר, יצחק הפרופסור שלה,
כדוג היה שלא תקדים זהו חוזר.
כה. עד מתו

 אבו סלומון בפרשת רואה הזוג
 הצלחותיו של הכותרת גולת את
 אחר והרדיפה העקשנות כה. עד

 סימלי להיות מכבר זה הפכו הצדק
 הם סגל• עורך־הדין של ההיכר

כאשר לראשונה, ביטויים מצאו

 בקשת למען למילחמה זלמן נרחם
 שעומד צור, מיכאל של החנינה

 פרשה על הכלא. מן עתה להשתחרר
 זוכר ״אני בזעם: זלמן מספר זו

 מתחנן בפתח, כעני עומד עצמי
 לי. שיעזרו בכנסת חברי בפני

 על לחתום הסכימו בלבד מעטים
 לדבר ידעו כולם החנינה. בקשת
 כלום. לעשות הסכימו ולא הרבה,

שהגיש החנינה שבחשת בעובדה
5? מישופטית התיעצות

בתי־ בטיפול מוחלטת הפרדה סגל בני־הזוג נוהגים

 המקוב ממינהגם סטו אבו סלומון של במיקוה קיהם.
 ביניה ניטש מלכתחילה .במשותף. התיק טל וטבדו
וצדקו לשחזר, דרשה נחמה הטיפול. דרו על ויכוח

 חודשים שמונה שכבה צור מיכאל
 דאז, שר־המישפטים של במגירה
 צדק עיוות ראיתי תמיר, שמואל

 לצור הבטיח תמיר כדוגמתו. שאין
 הוא דבר. עשה לא אך לו, לעזור

 שמיים בין תלוי צור את השאיר
 ותיקווה.״ יאוש בין מתנדנד וארץ,

 חיי־המישפחה אמורים לכאורה,
 להיות עורכי-דין שני של בביתם

 מיש־ לילדי אך קימעה, מקופחים
 ״אני טענות. שום אין סגל פחת

 הצהריים,״ עד רק כלל בדרך עובדת
 פנאי לי שיש ״כך נחמה, מסבירה

נר השנה הדברים• בשאר לטפל
באו קרימינולוגיה ללימודי שמתי

 ירושלים.״ ניברסיטת
 הפנוי זמנו את מקדיש זלמן

 סלומון של התיק הגמרא. ללימודי
 והעסיק רב זמן מהם גזל אבו

רואים הם אך רבות, שעות אותם

 ה ההשגחה ״מיקרה ברכה. בכך
 התיל את זלמן מכנה שלנו,״ פרטי

 ה׳ אם באישור. מחייכת ונחמד,
 בתחילו סגל לבני־הזוג מספרים

 מיש כמו במישפט שיעסקו דרכם
מאמיניב היו לא סמי, של פטו

 כעורכי דרכם את התחילו הם
 תקופו זו היתה אזרחיים. דין

 עורך־הדי עם המשותפת העבודה
 שעום׳ ברדוגו, אבי הירושלמי

 דר את ששינתה פליליים, בתיקים
בקיצוניות. כם

 ופתאוג איתו לעבוד ״התחלנו
 גילינ לחלוטין, שונה תחום גילינו

 לעזר מאוד שזקוקים אנשים שיש
 מישיבז להצילם ושביכולתנו תנו,

 ל ״החלטנו זלמן, מסביר בכלא,״
 ולנסוו ברדוגו של בקלחת הישאר
 מוב אנשים שיותר לכמה לעזור
!■ דלול איילת גורל.״
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