
אהבי. — בני מ
)69 מעמוד (המשך
ה ביקורי מיום שבועיים אחרי

הו בבית ישבתי במישסרה אחרון
 ב־ וצפיתי הטלוויזיה, פול לבדי, רי

 מאי בחודש היה זה מבס, מהדורת
1981.

 קב־ כי באפר המהדורה בתחילת
ל נעצר שיפעוני דויד לן־תאורה,

 א- בשוחד כחשוד ימים עשרה פני
 רשת־הספקת ובניהול נשי־ציבור

 העיסקיות. למטרותיו לבילוי נערות
ה התיר יום שבאותו הסבירו, אז

המידע. את לפרסם שופט
 חשבתי לא לרגע המומה. הייתי

שי לא מעולם בי. קשור שהסיפור
 לאנשי־עס־ כנערת־בילויים משתי

 בכל שימעוני. של בשליחות קים
 משום מאוד, רע הרגשתי מיקרה

וידע שימעוני את היטב שהכרתי
 שעליהן הנשים שאחת שיתכן תי

אני. זו מחבר
 דולר 800
עמוד עגור

" חרי ^19* ט כ מ טל מבול החל ״
■  מעולם העיתונים. מכל פונים י
 ולא דומה בדבר התנסיתי לא

 למוקד רגע בן הפכתי איך הבנתי
מיני.״ .שוחד שקרוי מה של

 אלי התייחסו שונים עיתונאים
נע של הספקה רשת בעלת כאל
 מצאתי ערב ובאותו לבילוי. רות
 שאני ואומרת מצטדקת עצמי את

בחו ואני הוריי עם גרה בסך־הכל
 מיש- של בולמוס לתוך שנפלה רה

וגד חברת־תאורה פוליטיקה טרה,
 בחשדות הוזכר לא שמי צחק. עון
ל אחרי-כך. שהיו בפירסומים וגם

אני. מי שידעו מרות
המישט־ החליטה 1981 באוקטובר

 ליועץ החשדות תיק את להעביר רה
 מצאתי ושוב לממשלה, המישפטי

ה בשמי הפעם בכותרות, עצמי את
מלא.

 ושמו שמי לראשונה הוזכר עתה
כ בכנסת. היה שכבר שליטא, של

 טען הוא בטלוויזיה, רואיין שהוא
 למעשה, וכאן, זולה בחורה שאני

 הרי ידיו. במו עצמו את קבר הוא
 חוץ־ו־ ועדת חבר שח״כ. יתכן לא

זולה.״ .בחורה עם יתרועע ביטחון,
ש אחרי הטלפונית התנצלותו גם
הוכ שמי הועילה. לא היחעה חר
 בעיני מגורי, בעיר בגללו, תם

הטובים. וחברי פישפחתי
 .בחורה שאני עלי אפר כשהוא

 חייו פיפעל על חשב רק הוא זולה״
ש חיי, מיפעל על ומה ומישפחתו,

 פיתאום ז אותו הקמתי לא עדיין
מהרחוב. בחורה לסתם הפכתי

 קיבלה היא הפרשה כשהתפוצצה
 איתי התקשרו העולם. מכל החם

 800 לי והציעו בקליפורניה מעיתון
 ידעתי לא מעולם עמוד. עבור דולר

 להיות הפכתי פיקנטית כמה עד
 קרים* כאל אלי התייחסו בן־לילה.

 לי, נותר לא הישראלית. קילר טין
 בי, נותרו שעוד נפשי איזון ברגעי

 התקליט את הפטיפון על לשים אלא
 כתבו בשיר איינשטיין אריק של

 שהוא ידט לא והוא במיתון עליו
 מיום עלי. חרב עולמי כל כזה.
 פתח את יצאתי 'לא רזיתי. ליום

אנ בשלושה אמון איבדתי הבית.
 ובצחק. בשליטא בשימעוני, שים.

ובעיתונות. במישטרה גם וכמובן,
 על אפילו בטלפון לדבר פחדתי

מקשי שמא ביותר, שטותי משהו
 עצמי. של כצל נראיתי לי. בים

הבחנה. ללא כדורי־הרגעה בלעתי
 ממרר הפירסופים, מאז זו. בשנה

 הייתי החקירה בזמן חיי. את צדיק
סי לי מספרת שהמישטרה בטוחה
ל כדי צדיק על מפוברקים פורים
לר התחלתי אחר־כך אותי. שבור

 חשב הוא האמיתי. פרצופו את אות
 אותי לסובב להמשיך יוכל שהוא

 אהיה ואני שלו, הקטנה האצבע על
 הפרטיים ולאינטרסים לו משועבדת

 מ־ עורו את להציל איך — שלו
 עורך־החן רישיון ואת פהמישטרה

שלו.

שליטא
 לשונו, בחלקלקות התחיל הוא

 יום של הסיטואציה את לי שהזכירה
 עזר. לא זה מפני. התצהיר גביית

 בחנופה, אשתו את אלי שלח הוא
 רוחי את לעודד כאילו בפיתויים,
 אליו, שנקלעתי האישי מהמשבר

 לחיק-הפישפחה אותי להחזיר כח
 עד של במישרד עבודה לי ולמצוא
 שאם כדי זאת, כל שכן. רך־חן

 בסי- להעיד אוזמן ואני היום יבוא
 על לו שנתתי התצהיר יוכל שפסו,

 בבית־ה- אותו להושיע שימעוני
מישפט.

 שנמאסו אחרי אחד, בהיר יום
 הגדולה והעזרה התחנופות כל עלי

 ואתי גדעון לי לתת שרצו והמוגזמת
ש אחרי במישרדו התפרצתי צדיק

ב מיהו לו אמרתי אליו. הוזמנתי
 אותי לא כיבד, לא זה מעמד אמת.

האח האנשים את ולא אותו ולא
חיי הייתי אך במישרד, שהיו רים
ממ להתרחק כדי זאת לעשות בת
 ומהקשר סופית, ממנו ולהתנתק נו

בעתיד. אותי לסכן שיכול החולה
 באו וכשהם פישטרה, הזמין הוא

ש התחננתי אותי. שיעצרו ביקשתי
ו יאוש לסף הגעתי כי אותי. יעצרו

שיע כח פישטרה מזמין צחק אם
 יותר. לחיות מה לי אין אותי, צרו

 אוכל לשופט אגיע שאם קיוויתי
כולה. הפרשה את לחשוף

וה הרקע את שמעו השוטרים
 ר התפרצות סתם לא זו כי בינו

אותי. לעצור סרבו
 הופיע ׳.82 באפריל חודש, אחרי

 בביתי, רמת־נן ממישטרת מפקח
 על התלוננה צדיק שאסתר וטען

 בביתי שהיה בבאזר תחרות גניבת
 לא שאני כאילו לפני־כן. חודשים
אותם. לה החזרתי

ו הצטדקויות בפני שוב עמדתי
 הסיפור. את לגולל שוב התחלתי
 כמה אחרי אך מחקירה אותי שחררו

 המוקדמות הבוקר בשעות יפים
 עם באזרחי קצינים שני הופיעו

 והמיש־ כלום נמצא לא חיפוש. צו
מהסיפור. ידה הסירה טרה

הופי בשבת, .1982 יולי בחודש
 בביתי, נוספת פעם השוטרים עו

הת בנישטי דויד שהצייר בטענה
 של בשווי ציורים גניבת על לונן

 אלף וחמישים מאות ושלוש מיליון
 ובץ הצייר בין הכרתי אני שקל.

 לקנות נהגו והם צדיק. מישפחת
ח של אחיו בעיקר ציורים, מפנו  גי
 עסקי עם מסובך הוא שגם עץ,

אחיו.
 בני- דויד כי לפישטרה הסברתי

ש צדיק, של שליח עוד הוא שטי
נע לא נפשית. אותי לערער נועד
 ללא נסגר, העניין כאן וגם צרתי

מישסרתי. טיפול המשך
יכו לא התקוממתי. יולי באמצע

ההשפ את עוד. זאת לשאת לתי
 לעורר־חן, פניתי וההטרדות. לות

 מבחינת שלפחות מרגישה אני ומאז
עלי. שמגן מי יש החוק

 על אחת לא חשבתי זו בתקופה
 גבר לחיות הרצון אך התאבדות,

 לא אותי. שפקח הרגע חולשות על
 זה כל בפני לעמוד איך ידעתי

 היתה אי-ההתאבחת את שחיזק ומה
ובתורה. באלוקים שלי האמונה
 את עברתי כי מרגישה אני היום

 יוכלו שלא במשברים עמדתי הכל.
 את עברתי שנית. לחזור בעוצמתם

 בניתי הפחחם. כל ההשפלות, כל
ל הכוח בי וקם נפשית, עצמי, את

 בתור להגיד לי שיש מה את הגיד
בנושא. צד,

מת עודנו הפרשה שתיק למרות
 המי- והיועץ הפרקליטות בין גלגל

ו וחצי, שנה זה לממשלה שפטי
 שלי ופיסיים הנפשיים הדין עינויי

עצ את לשאת יכולים לא לפעמים
 את לומר החוזק היום בי יש מם,

הפרשה. על האמת
 עונש — היום עד שקרה מה כל
 כולנו: בשבילנו הוא שמיים מידי

 אותנו האוהבים ולכל למשפחותינו
 יועץ אף גורלות, חורץ אף באמת.

 הדור שופטי גדול גם רועץ, ואף
 רק הזה. בעניין לשפוט יוכל לא

 ישפוט הזה והנורא הגדול אלוקים
 בעיניו, שווים כולנו כי ויעניש,
הזה. בעולם בני-חלוף וכולנו

 - ׳דרס חמישה בין בוסית במישטוה גורה היא
התלהט הדומו ־ בעדה שד נהנו התאהנה היא

 - הרמון נמירחמת במילואים היה נשנעדה
 חזו תתגוש־ונאשו אם לשאתה הנטיח המאהנ

זהוגה משוגע מיווו ואחו׳ נו, ׳ותה היא נו

היתה נז>ות
ה נ ל י א ■

א ך* ה י מד  15* של במרחק ע
י / אח היא הראשי. מהכביש • /

 סיפר לרקה,״ מכוון אקדח בידה זה
 של הבכור אחיה ישראלי, שימשץ

ל היחיד העד שהיה חמח, אילנה
מאופ הצעירה של המזעזע מותה
קים.

 הצהריים. אחרי 3 היתה ,השעה
 היא וחולות. שיחים דק היו מסביב
 ומיס־ כחולה פלאנל חולצת לבשה

ויפה. מטופחת נראתה ג׳ינם, נסי
 בפרסית אותה לשכנע ״התחלתי

 היסטרית. היתה לא היא שתירגע.
 מטר שלושה רגועה. היתד, דווקא

 מאחורי שיחים. שני היו מאחוריה
שוטר. הסתתר שיח כל

 למה אילנה, אותה: ״שאלתי
 ׳אתה לי: ענתה ז זה את עשית
ב לי אין גרוע. יותר עושה היית

 היא כיוץ.׳ מכל מפסידה אני רירה.
 צריך הייתי ולבכות. לייבב התחילה

שיכנוע. של דקות כמה עוד
שוט שני עליה התנפלו ״לפתע

 מצד ואחד ימין מצד אחד רים.
 לה כופף השמאלי השוטר שמאל.

 לכיוון קדימה, הפנים עם היד את
 לתפוס ניסה הימני השוטר הקרקע.

 צריך היה האקדח השנייה. היד את
הכ נפלט אז אבל קדימה. ליפול
האדמה.״ על נפלה אילנה דור.

הבכור אחיה ישראלי. שימשון

 היחיד העד היה חמדי, אילנה של
 שהיא ״אומרים אחותו. של למותה

 ״זו אומר, הוא !״שטויות התאבדה.
 את למנוע היה אפשר תאונה. היתה

 המיש־ של טפשות בגלל הכל זה.
טרה.״

סצינה
מהחיים

ה ך* ת  ישראלי, מישפחת של י
 הומה חסדי, אילנה של הוריו? ״

קבו ישובה בפינת־האוכל אנשים.
ש מיטפחות־ראש עלטות נשים צת

מקו שחורים, לבושה האם חורות.
 היה הכל ז לה חסר היה ״מה ננת.
 עבודה יפה. בית -3אוה בעל לה.

ה אותה, שיגע הוא ובטוחה. טובה
 קוראים השני בחדר הזה.״ מנוול

 בלתי- האנשיס זרם קדיש. הגברים
ש תחושה, מנסרת באוויר פוסק.

מוע יש רגיל. מיקרה־אגל זה אין
קה.

 חמדי. חיים אילנה, של בעלה
 ומזוקן שיער שחור צנום, בחור
 בשבילו, בעצמו. מכונם בפינה יושב

 כל עכשיו מזמן. כבר מתה אילנה
בלבד. פורמאלי הוא הזה הטקס

 מבט לו יש לדבר. מסרב חיים
למ רצון כל לו אין בעיניים, זגוגי
לנ מתוקנת, אחרת, גירסה סור
״שידב כבודו. את להציל סות
להת צריך ״אני אומר, הוא רו,״
חדשים.״ חייים עכשיו חיל

 נובמבר, תחילת באופקים. חם
הדרו ובעיירה חורף, של ראשיתו

 וד הראש, על קופחת השמש מית
 שפע מפזרת השמיים, באמצע לוייה

כב של שורות בחצרות אור. של
 הסדינים ובין לייבוש, תלויים סים

מחבו משחקים ילדים, מסתתרים
קרה, מה יודעים אינם הם אים.

ד ג


