
 ם״ב־וקוווו, מנקו־מחוז, עד
מציתים ושני טלוויזיה מקרם

 מדוע הבינה לא ארבל שרה סמלת ^
שדה. צבי אליה מתקשר י י

 במרחב היפות השוטרות אחת לשרה,
 עם קרובים יחסים מעולם היו לא חיפה,

במישטרת־חיפה. ניצב־מישנה שהיה מי
 שרה חששה במרחב, אחרים רבים כמו
 מהסס שלא אחד ״הוא שלדבריה: משדה,
 אותך לדפוק ואחר־כך בפרצוף לך לחייך

הגב.״ מאחרי

 חיפה, העיר פרנסי על־ידי לו, הובטח
 חיפה, במישטרת שלטו שנים שבמשך

 הודיעו לפתע המרחב. מפקד יהיה שהוא
 איש־ ,תורגמן שאברהם מהמטה־הארצי לו

הפיקוד. את ומקבל לחיפה נשלח ירושלים,
להר תורגמן, את להכשיל החליט שדה

 כראוי, תפקידו את ממלא אינו שהוא אות
במקומו. לבוא כדי

כמה תוך ותיק. שועל הוא תורגמן אולם
תורגמן מחוז מפקד־
סמלת סם רומן

המישפט כזמן כתורגמן מסתכל סגדוכיץ נאשם
למפקד שהפך הידיד

 במצב־רוח שרה היתד, ימים באותם
 נפגשה היא לכן קודם ימים כמה קשה.

תור אברהם תת־ניצב המרחב, מפקד עם
 לא תורגמן לבין שרה בין הרומן גמן.
 פגישה ובאותה במישטרת־חיפה, סוד היה

 ביניהם היחסים כי תורגמן לה הודיע
הסתיימו.

 על ידע שדה גם כך אחרים, רבים כמו
 הוא תורגמן. עם שרה של הרומן סיום

 לשתף תסכים המאוכזבת שהאשה קיווה
תורגמן. נגד פעולה איתו

 ״נשבעתי
״ לחסל תו! או

ב- שדה עם להיפגש סירכה ^<|רה
 לארחו סירבה ואף ״■בית־קפה,

 למכונית״. אליו ״לרדת הסכימה היא בביתה.
 נסנסה שבה בשניה כי ידעה לא שרה

 רשם־קול, הופעל שדה, של למכוניתו
השניים. שיחת את שהקליט

 שרה, סיפרה אז,״ בטיפשות ״נהגתי
 על לעבוד יודע ושדה במשבר ״הייתי
 הסיפור כל את ממני הוציא הוא אנשים.

תורגמן.״ ובין ביני
תורגמן. עם ישן חשבון היה לשדה

ושריד אולמרט ח״כים
בעיתונים ענק כותרות

 על עמד לחיפה, שהגיע מהרגע ימים,
 לו קרא הוא שדה. של נסיונות־החתירה

 כבר אתה ״מהיום לו: והודיע ללישכתו
 במישטרה.״ לא כבר אתה מהיום סגני. לא

 לפטר סמכות היתד, לא אמנם לתורגמן
 אך סגן־ניצב, בדרגת קצין מהמישטרה

 יתן תבורי, חיים דאז, שהמפכ״ל ידע הוא
 חיפה, למישטרת נשלח תורגמן גיבוי. לו

 לרפא כדי הרבים, בחולייה ידועה שד,יתד,
 סדר״ ״לעשות היה יכול כך ולשם אותה,

שלו. במצבת־ד,קצינים
 חברה פתח המישטרה, את עזב שדה
 שכח לא אך אלקטרוניקה, מוצרי לייבוא

 לחסל נשבעתי ״אני לתורגמן. טינתו את
 ״אני הזה, להעולם שדה אמר אותו,״

 יומו!״ שיגיע משוכנע
למעשה שפוטר אחרי אחדים חודשים

שדה מאשים
תורגמן״ נגד איתך ,אני

 במקום בבעל־ברית שדה זכה מהמישטרה,
 של הראשי קצין־הסיור לו: ציפה שלא

 סגלוביץ. יהודה סגן־ניצב חיפה, מרחב
 במשך היו שדה לבין סגלוביץ בין היחסים
 דיברו לא הם ועכבר. חתול יחסי השנים

 אחד כשיום שדה הופתע לכן זה. עם זה
 איתך אני לו: והודיע סגלוביץ אליו פנה

תורגמן. נגד במילחמה
 בלב ידידים פעם היו וסגלוביץ תורגמן

 סגלוביץ הואשם שנים כמה לפני ובנפש.
 בשורה המישטרה של מישמעתי בבית־דין
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