
בראי רצח
לראי מבעד

 בתוך שבוצע שלי, שולי רצח את שחיזר זיזה העולם צוות
 נעשה השיחזור צילום קלימון. נחום של רקורד אופל מכונית

וחלק הצלם של ראשו קצה נראים הראי של השנואלי כשבצידו המכונית,

 שליד במושב יושבת שלי במכונית, נוהג קלימון כאשר בוצע הרצח המצלמה. מעדשת
 מחובר שאליו אקדח שושן שלף הנסיעה במהלך האחורי. במושב יושב ושושן הנהג

בראשה. כדורים שלושת וירה מאחור שלי של לראשה הקנה את הצמיד משתיק־קול,

 הרצח. נאשמי ושאר חברו כנגד התביעה
 הטבע, בחיק לבדו להתבודד אוהב רובין

 מתמצא הוא המיוחד. לכינויו זכה כן ועל
 שבאיזור השטח בכל הכלל מן יוצא באופן

 מקומות בכל ובקי לביתו, הסמוך הירקון
ה לצמחיה בינות האפשריים המיסתור

שם. עבותה
 מיסתור מקום שמצא זה היה רובין
 שהיה שלי, של חברה נחמיאס, למישל
 בחשד המישטרה על־ידי הוא אף מבוקש

 הקים הוא הסמים. בפרשת למעורבות
 המוקף עבות, לעץ מתחת אוהל עבורו

 דד מקום גבוהים. בשיחים עבריו מכל
 ליד הירקון, לגדות בסמוך נמצא מיסתור

 שהה גחמיאס ברמת־גן. הכדורגל איצטדיון
 ביקר ורובין רבים, ימים במשך במקום

צרכיו. לכל ודאג יום מדי אותו
 יחד לרובין, אנג׳ל גסע שיחרורו בערב

 את להם שיראה כדי וקלימון, שושן עם
 הם גחמיאס. של המיסתור למקום הדרך

 הסיבה מאותה אותו, גם לרצוח החליטו
 נחמיאס על גם כעס אנג׳ל שלי. -שנרצחה

 בקשר חמורה טעות שעשו מפני ושלי,
 למצוא צריכים היו הם ההרואין. להברחת
 לתורכיה שתיסע חשד, מכל נקייה בלדרית

 הפעילו זאת תחת ד,הרואין. את ותביא
מוכרת !נרקומנית שהיתה ולדמן, חגית את

 ושלי גחמיאס היו מעצרה אחרי למישטרה.
 הכירה שלא ולדמן, בין המקשרת החוליה

 לא לכן אנג׳ל. ובין לשניים, פרט איש
חייהם. על חם

 לעבר השלושה עם יחד !נסע רובין
ונכ הרכב את החנו הם המיסתור. מקום

 על־פי ברגל. הצסחיה סבך לתוך נסו
 למקום רובין אותם כיוון אנג׳ל של בקשתו
 !של הימצאו ממקום ניכר במרחק הנמצא

 אותם. לשמוע יוכל שלא כדי נחמיאס,
 חפירה כלי בעזרת בור לחפור החלו שם

 נמשכה המלאכה אולם עימם. שהביאו
 שהעבודה אנג׳ל קבע לבסוף רב. זמן

 שהוא דבר השחר׳ לעלות עד תימשך
 ולחזור להפסיק החליטו לכן עבורם. מסוכן

למחרת.
צעקה
חלושה

ת ך ר ח  של אמו לבית בסמוך פג׳ו, בטנדר * נוהג קלימון, הגיע כלידה מ
 לפי ברמת־אביב. 6 נוח ברחוב אנג׳ל,
 תצפית יש שמא ׳שחשש אנג׳ל, בקשת
 החנה הבית, על המישטרה של סמוייה

במרחק־מה הנמצא בחניון הרכב את

 בתמונה לרגליו, המצויירת גופתו, ׳את הרוצחים קברו שבו המקום על הימנית ובידו
 אחרי נחמיאס, עצמות את וחבריו אנג׳ל שמעיה העבירו שאליו הבור, נראה השמאלית

גודלו. את להמחיש כדי אדם, יושב הבור בתוך הרציחות. סביב המישטרה חקירת שהחלה

 אנג׳ל הגיעו מסויים זמן כעבור מהבית.
לרכב. עלו שניהם ושושן.

 רובין, שיל לביתו שוב נסעו השלושה
 למיגרשי המשיכו הם אליהם. שהצטרף

 החנו שם לירקון. בסמוך הנמצאים הטניס,
 לעבר ברגל להתקדם והמשיכו הרכב את

 הוציא בדרך ■נחמיאס. של הימצאו מקום
 אחד אקדחים. שני מחבוא ממקום אנג׳ל
 מסר במשתיק־קול׳ מצוייר שהיה מהם,

 חפירה, בכלי גם הצטיידו הם לשושן.
באיזור. מוחבאים שיהיו

 בתוך רב יזמן במשך המשיכו משם
 ה- למקום שהגיעו עד הצמחיה, ג׳ונגל

הורה זה בשלב נחמיאס. של מיסתור

 יונה סמי עורך־הדיןהפרקליט
 שמעיה את מייצג

שושן. חיים ואת שרה אשתו את אנג׳ל,

 ואמר המקום, את לעזוב לרובין אנג׳ל
בלעדיו. הלאה יסתדרו שהם לו

המת הוא שזה לנחמיאס צעק קלימון
 את והרים האוהל אל ניגש הוא אליו. קרב

 -ששכב נחמיאס, שלו. הקדמיות היריעות
 דלק לצידו מעט. התרומם האוהל, בתוך

 לפתח שושן התקרב רגע באותו קטן. נר
 ירה מפיו הגה להוציא ומבלי האוהל

 לפלוט שהספיק גחמיאס, לעבר פעמים כמה
בלבד. חלושה צעקה

 האחורי לצידו אנג׳ל הגיע זה בשלב
 התכופף שם, היריעה את הרים האוהל, של

 ׳נוספים כדורים שני וירה נחמיאם לעבר
מותו. את להבטיח כדי ראשו, אל הישר

 לעץ בסמוך בור השלושה חפרו אחר־כך
 בתוך נחמיאם. של האוהל עמד ׳שמתחתיו

 ואחרי נחמיאס של גופתו את טמנו הבור
המקום על הניחו היטב, אותה שכיסו

הצבאי. שירותה פת

 (״שולי״) שולמית
 מתקו־ בצילום שלי

אימה. עומדת לצידה

 הם בשטח. זרוק -שהיה בטון, מישטח
 שכב שעליו המיזרון האוהל, את לקחיו

 שם, שהיו שונים אישיים ודברים נחמיאס
 את הקבר. בקירבת הכל את והחביאו

 יחד לירקון, זרקו החפירה וכלי האקדחים
 לנקות דאגו הם בדם. שהוכתמו אבנים עם
חשוד. סימן מכל יסודי באופן השטח את

 סביב המישטרה חקירת שהתחילה אחרי
 ביחד אנג׳ל, העביר הכפול הרצח פרשת

 לבור נחמיאס עצמות את אחרים, עם
 מאחרי הירקון׳ גדות על הנמצא אחר,
 בבור צ׳מפיון. חברת למחסני הסמוך שדה

אחת. רגל עצם שכחו הרצח זירת שליד
 גופתה את תחילה גילתה המישטרה

 ולבסוף הדגל עצם את אחר־כך שלי, של
 שנמשכה החקירה, על ׳נ׳חמיאם. גופת את

 ראש רז, יעקוב רב־פקד ניצח כשנה,
 בתל־ המרכזית ביחידה מדור־התישאול

 ולילות ימים הקדישו עימו יחד אביב.
 ליבר, מרדכי המפקח הרצח מעשי לפיענוח

 והמפקחים החקירה, צוות בראש שעמד
 אבי-מאיר. ודני אלגריסי מאיר בללי, אבי

ו שוטרים עשרות עמלו פיקודם תחת
 להרשעת עמלם פרי יביא אם בלשים.

 גדולה, הצליחה זאת תהיה ברצח, הנאשמים
המרכזית. היחידה לזכות שתיזקף

■ הימן יוסי
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