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 בשכונת 23 העליה ברחוב ירקוני׳ רינה
 לראות הופתעה רינה חיפה. ליד בת־גלים,

 שהוא ידעה היא מיכאלי. רפי את בדלת
 עימו יחד מישפטו. לברור וממתין נעצר

נוסף. גבר היה
 ירקוני רינה נחה השניים, הופיעו כאשר
 עזבה האחרונה שהלקוחה אחרי בדירתה,

ה לתחילת המתינה היא המיספרה. את
 נוהגת היא שאותו בטלוויזיה, הערבי סרט

שישי. יום מדי לראות
 רינה ראתה לא השישי יום באותו אך

הסרט. את ירקוני
 נעצרה ירקוני רינה הספריתמהכלא בצאתה

ש אחרי המישטרה על־ידי
תרופות. ממנה מנעה המישטרה לטענתה, בביתה. נמצאו הנמלטים

סו ע  טוב נראית ירקוני רינהשעתיים כ
טיפול. שקיבלה אחרי יותר

לה. שיניחו ומבקשת לטיסקי־הוסמים, קשר לה שאין טוענת היא

 ידידו מיכאלי, את לראות שמחה רינה
 חייה היא שעימו הגבר חידרה, גבי של
 עונש- עתה מרצה חידרה שנים. עשר מזה

 בעוון שהורשע אחרי בכלא־דמון, מאסר
הרואין. הגרם שליש החזקת
 ״מתי מיכאלי: רפי את שאלה רינה

 ועבר השיב לא הוא אך השתחררת?״
שם למיטבח, נכנסה היא אחר. לנושא

 שלא כלים, ערימת בכיור לה המתינה
 משוחח כיצד שמעה היא להדיח. הספיקה
 הוצג לא החבר ברוסית. חברו עם מיכאלי
 סילו- שזהו יודעת היא היום אך בפניה,

——. 'ל"•אנג״ המכינה ביץ,
 מי־ לסלון. רינה חזרה דקות 20 אחרי

 חידרה גבי של לשלומו אותה שאל כאלי
בניה. שני ולשלום

 נמצאים שהילדים למיכאלי סיפרה היא
 אותם הפקידה היא הארץ. בצפון בקיבוץ

בעיקבות נפשי משבר שעברה אחרי שם
המתחבא

מצא חברו עם ויחד

 נמלט מיכאלי רפי
 באבו־כביר ממעצרו

הספרית. בבית מיקלט

נפ לדבריה, בדירתם. חידרה וגבי ירקוני
 שהגישה אחרי רק המישטרה הטרדות סקו

 רינה של דלתה על הדפיקות בג״ץ. נגדה
 המישטרה אנשי עוז. נמשכו'ביתר ירקוני
הדלת. את יפרצו — ולא לפתוח, לה קראו

 אורחיה, בשני הספרית התבוננה כאשר
והח רגליהם על קמו שניהם כי ראתה
ה לעבר התבונן מהם אחד כסיד. ווירו
נמ שהדירה כנראה, נזכר, כאשר חלון,
הרביעית. בקומה צאת

בל שני נכנסו הדלת. את פתחה ירקוני
אורחיה. של לזהותם אותה ששאלו שים

קילו 15 איבדה היא חברה. של מאסרו
לטיפול. ונזקקה גרמים

דפי לפתע נשמעה נמשכת, השיחה בעוד
נענ האורח, מי לשאלתה בדלת. חזקה קה
ד ״מישטרה : תה

ר? שוויקי, חביב פקד
 מאח עמד צסמ״א,

 שוו זוקפים ולזכותו מיכאלי, של תפיסתו
האחרונו בשנתיים סמים תפיסות של

את//
שרמוטה*״

הר בעבר לפתוח. מיהרה לא יגה
רינה את להטריד חמישטרה בתה

הנמלט

הספרית

והעבריין

 אך מיכאלי, הוא מהם שאחד ידעו הם
 וביקשו השניים, מבין לזהותו ידעו לא

 לבלשים הסבירה היא עליו. תצביע שרינה
ה את ואילו יז״ד־המישפחה, הוא שרפי
 שאלה כאשר מכירה. אינה היא השני אורח

:לה אמרו קרה, מה השוטרים את
 מבית־המעצר בריחה שהיתה שמעת ״לא

?״ אבו־כביר
 חידרה, גבי נאסר מאז ענתה. ״לא,״

 ואת עיתונים, קוראת אינה היא אמרה,
ש אחותה, עם בילתה האחרונה היממה

 והלכה ברע חשה בוקר באותו תינוק. ילדה
 הגפן ברחוב לגמילה־מסמים, לקליניקה

אדולן. מנת לקבל כדי בחיפה,
 רינה של אורחיה שני את כבלו הבלשים

 כעבור תיגבורת. והזעיקו באזיקים ירקוני
נוס אנשי-מישטרה 10 הגיעו דקות כמה
 לא אך בבית, מדוקדק חיפוש שערכו פים,

דבר. מצאו
 היא — לרעוד והתחילה נבהלה רינה

 שיניחו מהשוטרים וביקשה בביטנה חשה
 שהלשנתי יחשבו שהם פוחדת ״אני לה.

 שהם אמרו השוטרים אמרה. עליהם,״
 שבו ממישטרת-יפו, מיברק על־סמד פעלו
 הנמלטים העבריינים את לחפש להם הורו

 כדי לניידת לרדת לה הציעו הם בביתה.
המיברק. את לראות

ו לניידת, אותה הכניסו ירדה, כאשר
 למישטרת־ המבוהלת הספרית את הסיעו
 מטה- בבניין נמצאה כאשר לדבריה, חיפה.

 בביטויים השוטרים בה עלבו המישטרה,
עבריי ״מחביאה ״נרקומנית,״ ״שרמוטה,״

 שלכם המישפחתי ו״העסק בבית,״ נים
סמים.״ זה

בהיס שנתקפה מספרת ירקוני רינה
 הקצין אך כדור-הרגעה, וביקשה טריה
 להפשיטה לשוטרת הורה במקום שהיה

 אחר- מדוקדק. חיפוש גופה על ולערוך
 אך ורגליה, ידיה על אזיקים הושמו כך

 האזיקים את התיר אותה שהכיר שוטר
במיסדרון. עימה וטייל

 ירקוני רינה הוסעה שעות כמה אחרי
 מקום על אותם חקרו שם למישטרת־יפו.

 פרץ בני — הבורחים שאר של מחבואם
 השוטרים שביקשו מה אך ארביב. וציון

 מכירה חיא מהיכן היה, מכל יותר לדעת
עימו. קשריה ומה מיכאלי רפי את

הסבה
מיקצועית

 כ- מזה רינה מכירה מיכאלי ת
שנתיים.

 ל״הטולס ירקוני רינה סיפרה
:הזה״
 עשר כבר חידרה גבי עם נמצאת אני
 בחיפה, החוף, ליד בית לו היה שנים.
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