
תנאי על מאסר
שבע סבל כי סטן מרקוס ברנס.

 שהורשע מרקוס, שאול על בית־המיישפט הטיל
 עמוס של במישפטו עדות־שקר של בעבירה

סבל. לו וגרמו שמו את שהכפישו מעלילות שנים

 על זו לצד זו ישבו הנשים ו/י
 לפסק־ וחיכו בית־המישפט ספסל י■

 ומסר מטופחת מרקוס, שרה האחת, הדין.
 שחור מינק במעיל לבושה למשעי, רקת

 כבדת־גוף ברנס, מרים והשניה, ואלגנטי,
קמטים. וחרושת

ודא סבל הביעו הנשים שתי של עיניהן
 של אשתו נוגדות. תיקוות היו ובליבן גה

 ייזכו השופטים כי קיוותה מרקוס שאול
 וישחררו עדות־שקר, מאשמת בעלה את

הרו שנים, שבע של מתמשך מסיוט אותם
בני־מישפחתו. ואת בעלה את דף

בית כי קיוותה ברנם עמוס של אמו
 במישפטו שיקר שמרקום יפסוק ד,מישפט

 יקבלו שהשופטים ציפתה היא בנה. של
 הופיע מרקוס כי ברנם של עדותו את

מכו את בו הפליא השיחזור, בעת לפתע
 השיחזור את לסיים אותו והכריח תיו

 לפני פותח היה כזה פסק־דין המפוברק.
 לו ומאפשר חוזר, למישפט פתח ברנס

חפותו. את להוכיח
אוה בבני-מישפחה מוקפות היו הנשים

 בת סביונה מרקום, של בנותיו שתי דים.
אימן את ליטפו ,32ה־ בת ושושי ,16ה־

העיתונאים נגר
למישפזזה, שנעשו העוולות

 מרקוס שרה יצאו
 במרירות וסביונה.

הוצג ברנס שעמוס בעוד

 שושי בנותיה, ושתי
 כל את פרטו רבה

טראגי. כגיבור בעיתונים

ע מי כל ג ת שנ ש ל בפר ח ו ו ל ה
קורבנות עור נוספים ־עכשיו נפגע צא

החשד
הקלדה

 ברגס מרים של לצידה רוחה. את וחיזקו
 שימעון בניה, שני הישיש, בעלה ישבו

 עזרא המישטרה־בדימוס קצין וגם ומרדכי,
גולדברג.

 שתי תיקוות את הכזיבו השופטים אך
 מרוצה יצא לא איש ומישפחותיהן. הנשים

 קצין- אלבז, יהודה אפילו מפסק־הדין.
 בעדות- מרקום עם יחד שנאשם המישטרה

 שלושת כל דעת לפי זכאי ויצא שקר
 אמנם השופטים מאושר. היה לא השופטים,

 זיכרוני, אמנון סניגורו גירסת את קיבלו
 לרגע רק השיחזור במקום שהה מרקום כי

 אלבז יצא זה ברגע דווקא כי ויתכן קט,
 הקרוב הגשר מתחת צרכיו את לעשות

 בספק הותירו הם אך מרקום, את ראה ולא
ונקיון־׳כפיו. חפותו את גדול

הר אלבז, את שזיכו מהשופטים שניים
 של גירסתו את וקיבלו מרקוס את שיעו

 הגיע מרקוס כי נבות, עוזי עד־המדינה,
קביעתם אפילו ברנס. עם ושוחח לשיחזור

 מרקום עם שהסתכסך עד־המדינה, נבות,
 לקבל רצה הוא השיחזור. יום בבוקר
 האזהרה את ולצלם השיחזור על מדריד
 רק בגסות. אותו דחה מרקוס לברנס.

 הסדירה שור צבי ניצב עם שיחת־טלפון
 צילם נבות השניים. בין העניינים את
בהפ לשיחזור. ויצא לברנם האזהרה את

 מגיע, מרקוס את ראה הוא בשיחזור סקה
 שזה שחשב מכיוון אותו, צילם לא אך

מהשיחזור. חלק אינו
 במשך בליבו האמת את שמר נבות

 לאיש. כך על סיפר לא הוא שנים. שש
 בבית־המישפט, עדות־שקר העיד מאז אך

במילכוד. היה הוא למישפט, צפוי היה הוא
 כי ,1980ב־ לו, נודע כאשר נבהל הוא
 קרם, יהודית ובראשם הפרקליטות, אנשי
 כי ידע הוא בעניין. שוב חוקרים החלו
 גם שיגיעו עד זמן של שאלה רק זוהי
ספסל־הנאשמים. על אותו ויושיבו אליו

ה מתוך להעיד החליט נבות עוזי

 מראש תיכנן לא מרקום כי השופטים של
 אליה נקלע אלא שלו עדות־השקר את

 וקלודדעת, אימפולסיבית בתגובה באקראי,
 זה פשט הוא מרקוס• את לפצות יכלה לא

 עורכי־דין מישרד פתח מדיו, את מכבר
 עלולה בעדות־שקר הרשעה בירושלים.

 ולהטיל שלו המיקצועית בקאריירה לפגוע
אישיותו. על כתם

 עדות
מהימנה לא

ס ם ,ך מו  התאכזבו ומישפחתו כר,נס ע
המיו הרשעתו גם מפסק־הדין. קשות ^

 מישפטו־ את קידמה לא מרקוס של חלת
 מרקום כי קבעו השופטים ברנם. של החוזר

 השיחזור, בעת מאוד קצר זמן רק נכח
 היתה לא ולביקורו באלימות, נקט לא
 אילו גם השיחזור. מהלך על השפעה כל

 ביקר כי ברנס, מישפט בעת מדקוס, הודה
תוצ על להשפיע בכך היה לא בשיחזור,

 פה־אחד קבעו השופטים המישפט. אות
 לא מרקוס במישפט ברנם של עדותו כי

 המכות על סיפורו וכי מהימנה, היתה
שקר. אלא אינו מרקוס בו שהנחית העזות

עוזי של לעדותו התייחס בית־המישפט

 עד- של מעמד יקבל אחר שמישהו חשש
 ספסל- על עצמו את ימצא והוא מדינה,

 הדברים את ציינו השופטים הנאשמים.
 הוא ד,שיחזור. בזמן עשה שהוא המוזרים

 שברנס למקרה זיכרון־דברים לעצמו הכין
 את השמיד בדין, הורשע וכאשר יזוכה,

 ״ה־ כי קיווה הוא לדבריו זכרון־הדברים.
 יהודה כי שחשב כיוון יידפק,״ שיחזור

 כמו לאדם המתאים החוקר אינו אלבז
 בית־המישפט החליט הכל למרות ברנם.

לעדותו. להאמין
 את זיכה וילנסקי מאיר השופט רק

גבות. של לעדותו האמין ולא מרקום,
 בית־המיש־ מצא נבות לדברי הסיוע את

 צלמי מצוות נוסף שוטר של בעדותו פט
 כי זכר העד ישראלי• עובדיה השיחזור,

 מרקום את ראה השיחזור משלבי באחד
 רק בכך נזכר הוא אומנם למקום. מגיע
 נבות, עם שניהל ארוכה שיחת־טלפון אחרי
סיוע. לשמש כדי הספיק זה אבל

 ופגעה לאגדה שהפכה הלר, רחל קללת
 הפעם הפילה לפרשה, שקשור מי בכל

 למישפט כלל קשור היה שלא נוסף, קורבן
 בבית שופט היום קדמי, יעקב המקורי.
 לקבל עמד בתל־אביב, המחוזי המישפט

 צבי ניצב של תפקידו את 1974 בשנת
לדברי במישטרה. כראש־אגף־חקירות שור


