
 כאשר ביתיהמישפט שהותיר חרב הספק למרות ^
 מאושר אולגה אשתו קרנה אלבה יהודה את זיכה ■ ״■יי י

כי גירסתו את קיבל בית־המיישפט רבה. באהבה אותו ונישקה

 מכיוון במכונית, אלבז היה לא במקום, ביקור ערך שמרקוס בשעה
 זמן רק השיחזור במקום נשאר מרקוס שאול צרכיו. לעשות שהלך
אותו. לראות הזמן היה לא אלבז שליהודה כך קצר,

 כאשר שור של במישרדו קדמי נכח נכות
מרקוס, של עדות־השקר על נכות התלונן
 לדברי בבית־המישפט. כך להעיד והתנגד

אחד: מישפט רק קדמי אז אמר נכות
 אולי בעניין, השלישי הצח״ם כבר ״זה

חשובה. בלתי קטנה, טעות עשה מדקום
 הסניגור ז״ לחקירה נזק לגרום תרצה האם

 בבית- להעיד קדמי את הזמין זיכרוני
 קיומה את הכחיש קדמי אך המישפט

וכל. מכל כזו פגישה של
 בפיסקה לעניין התייחס בית־המישפט

 שכל מאוד ״סביר :בפסק־דינו קצרה
 וחסר- פעוט לנוכחים אז נראה העניין

 בכל התייחסו-.אליו לא ולכן חשיבות,
 הדבר נמחק זו שמסיבה ואפשר החומרה.
 הרב הזמן בגלל הנוכחים של מזיכרונם

 הוגן לא כי אנו סבורים אולם מאז. שעבר
באי לפגוע העלולים ממצאים לקבוע יהיה
שלפנינו.״ למישפט צד היו שלא שים

 כקדמי רם מעמד ובעל מנוסה מישפטן
 שקר עדות אל 'להתייחם היה יכול לא
 עניין כאל רצח בפרשת קצין־מישטרה של

העניין. כל את ולשכוח וחסר־עדך פעוט
 של לגירסתו השופטים שני האמינו אם

מטי הם במפורש, אומרים הם וכך נבות,
קדמי. השופט על כבד צל לים

 התובע ביקש פסק־הדין הקראת תום עם
 עונש מרקום על להטיל בר־אור, יוסף ד״ר
התר בית־המישפט אך בפועל. מאסר של
״שבע, מרקום: של הנרגשים מדבריו שם

 פירסמו עלילות. עלי העלילו שנים שמונה
עדות, שפיברקתי אמרו כוזבים. פירסומים
 את הטעיתי כי אמרו נאשמים. .שהיכיתי

השיחזור. סרט את ושיניתי בית־המישפט
ז״ הספיקו לא אלה שנים שבע האם

ה אמרו ראש,״ קלות מתוך ״החלקה
 חודשי חמישה מרקום על וגזרו שופטים,

 אלבז קנס. שקל 500ו־ על־תנאי .מאסר
 ״אני אותו. ונישק למרקוס ניגש הנרגש

 ״ברנס והוסיף: מרקוס הצהיר אערער!״
 לו יצא מה עכשיו, עצמו את לתלות יכול
?״ מזה

 אט־אט עזבו ברנם של האומללים הוריו
 להבין מנסים כשהם אולם־המישפט את
 הפטירה !״אלוהים ״יש קרה. בדיוק מה

 מחה והאב מרקוס, של לעברו ברנס מרים
 עשו של.מרקוס ובתו אשתו מעיניו. דמעה

 ״מה אמצעי־התיקשורת. עם החשבון את
 דברים רק הזה? הזמן כל אבי על אמרו
גיבור. צנחן שהוא סיפרו בדנס על רעים.
,24 פרופיל לו שיש עליו סיפרו לא מדוע

 חזק בן־אדם שלי אבא פסיכי? ושהוא
נגדכם,״ מעמד החזיק הוא אם מאוד,

 קצת ״בשביל שאלה והאם הבת. התריסה
 לבעלי לעשות צריך היה שלכם הצלחה

 מרקוס ?״ שנים שבע במשך כזה דבר
להפסיק. מהנשים וביקש התערב
 זעם מלאות אומללות, מישפחות שתי

התיקוות, בית־המישפט. את עזבו ומרירות,
 לאכזבה הפכו המישפט, בתחילת בהן שגאו

89! אלון אילנה עמוקה. לברנס. מאמין שאינו קבע ביוז־המישפט כאשר רבה היתה אכזבתם חוזר. במישפט בנס

 על פסק־הדין הטיל.כבד צל
 יעקב המחוזי השופט

 אשר, לנבות, האמין בית־המ״שפט קדמי.
תלונתו. את קדמי גם שמע גירסתו, לפי

1 1 1 חו־ למישפט הזמן הגיע . 1
י״ י ״ ' הרשעתו גס לברנם. זר '
לזיכוי. האסיר את קידמה לא מרקום של

הצלחה
שהצליח רוני,

 של חלקו מנת היתה
 זיב׳ אמנון עורך־הדין

 אלבז. שולחו, את לזכות
1־74 _________


