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 שניהם. יושבים שם ,הנאשמים

 אנג׳ל (״שמוליק״) ושרה שמעיה
 ד נחמיאס מישל ברצח נאשמים
 עיסקת רקע על שלי שולמית

 למאסר- צפויים הם נתלה. סמים
 שמעיה יושב המישפט בזמן עולם.
 של השחור שערה את ומלטף
לפניו. היושבת אשתו,
 ל- מציק האהבה מלבד אולי
 שסיבך כך על מצפונו, גם שמעיה

 באשמת־רצח. היפה אשתו את
 מפני כעת עליה לגונן מנסה הוא

 נחום עד־המדיגה כאשר הכל.
 כי ומספר מעיד קליפון (״מנדו״)
 אותו ששלחה זו היא שמוליק
 חורק שלי, שולמית את לרצוח

בשיניו. שמעיה
 שהשופטים אחרי ההפסקה, בעת

 למנדו שמעיה פנה מהאולם, יצאו
 משקר, אתה ״למה אותו: ושאל

ז״ הזאת מהילדה מצה אתה מה
 כינה מנדו כאשר הדיון, בהמשך

זינק שמוליק, בשם הנאשמת את
נשואיהם לפני ושרה אנג׳ל שמעיה

תיאורטי' באופן רק ״חופשיה

 שלי שלומית את להרוג יש כי
 כי חששה היא נחמיאס. ואת

 בעלה אל להוביל עלול מעצרם
ר לשנים לכלא לשליחתו ולגרום

 אותה קיבלו התחתון בעולם בות.
 לאג־ נשואה היותה בגלל בכבוד

בקולה. ושמעו ג׳ל,

פני___
ספינקס

* רו אז ף צ ע  הם ובעלה שמוליק נ
י  עד נפרדים. בבתי-סוהר כלואים "
כשביני בשבוע פעם נפגשו כה
 בפישפט, כעת, אבל סורגים. הם
 ספסל- על יום מדי נפגשים הם

הנאשמים.
 בי- ההבדל מאוד גדול כאן גת
בעצ קופץ שמעיה בעוד גידר.
 של פילה כל על ומגיב בנות

 ושומרת שמוליק יושבת העדים,
 ספינקס. של שתיקה ועל שלווה על

אי כמעט והיפים הבהירים פניה
 רחוקות לעיתים רק זעים. נם

עוק־ הערות לעדים מעירה היא

 לבית- פנה הוא ממקומו. שמעיה
לק מהעד למנוע וביקש המישפט

 שרה ״שמה בכינויה. לנאשמת רוא
 שמוליק לה. יקרא הוא וכך אגג׳ל

 ואני לאשתי, שלי כינוי־החיבה זה
 ד בו להשתמש לו מרשה לא

הצהיר.
ל הורה וינוגרד אליהו השופט

בשמה. לשרה לקרוא עד
זיווג
מוזר

ם  בעי- שמועות או רכילות ר
ת תונו  שמעיה. את מרתיחות ^

 העולם צלמת את פגש כאשר
פור מדוע ושאל אליה פנה הזו/
 הכנים כי נאמר שבה כתבה סמה

 ״זה בבית־הסוהר. להריח צעירה
 האשה,״ בגלל כזאת, כתבה בושה
טען.

נכ אדווה נעמי את ראד, כאשר
 על קם בית-המישפט, לאולם נסת

 להוציא מהשופטים וביקש רגליו
ש אש!תי על כתבה ״היא אותה.

 שהיא רוצה לא ואני לסבית היא
 אבל לשופטים. אמר כאן,' תשב

אד נעמי בקשתו. נדחתה הפעם
 שמעיה כאשר באולם נשארה חה

רצחניים• מבטים אליה שולח
 התוד העולם של המלכותי הזוג

ש שמעיה, מוזר. זיחג הם תח
 אביו — טובה פמישפחה הוא

 נכנס — עיתונאי היה המנוח
 עזב כאשר צעיר. בגיל לפשע

מ היו כבר 28 בגיל הארץ את
 בגלל שנות-מאסר שמונה אחוריו

 בכל שוטרים. על ויריות שוד
ב בלתי-מפוענח רצח של מיקרה

 השוטרים היו תל-אביב סביבות
 מעולם הוא אך אותו. עוצרים

ברצח. הורשע לא
״אסירת
,,עולם

כשנ לפני הכיר אשתו ת
•  פיקוקס הלילה במועדון תיים י

 כך המכונה שמוליק, בתל־אביב.
גב בתספורות ללכת שנהגה מכיוון
 דרוזיה, עובדיה בבר. עבדה ריות,

 ביניהם הכיר תל-אביבי, עבריין
 בשבילך ״מצאתי לשמעיה, ואמר
ה כמוך.״ בדיוק משוגעת אחת
 בחתונה הסתיים השניים בין רומן
.1980 שנת בסוף

 למדה טוב, מבית באה שרה
 אפילו והספיקה תיכון בבית־הספר

באו ספרות למודי שנה לסיים
 21 בגיל נישאה היא ניברסיטה.

 הרשעות בעל עבריין לשמעיה,
 העולם מלך של ושם קודמות

התחתון.
סי מפניו. אותה הזהירו רבים

מפני והזהירוה עברו על לה פרו

 אחרי שנה איתו. נעצרה שמוליק
 התלוננה 1981 בינואר החתונה.
 הזה לעולם נוסף בראיון שמוליק
 מאז אסירת־עולם. ״אני ואמרה:

 יום לי אין שמעיה, עם התחתנתי
פר חיים לי אין לילה. לי ואין

 רק חופשי בן־אדם אני טיים.
 אני למעשה, תיאורטי. באופן

הסישטרה.״ של אסירת־עולם

 האוהבת שמעיה, של אמו אפילו
 ריחמה בתה, כאת שמוליק את

 שוקע בנה את ראתה היא עליה.
 ארי לעזוב לשמוליק וייעצה בסמים

ול שמעיה את לגמול כדי וזו.
 הלכה בסמים, תלותו את הפסיק

 כי לה, שאמר לגינקולוג שמוליק
 בסמים ישתמש לא שמעיה אם

ילדים. להוליד יוכלו

ט הנאשמים סבסד על ושמוריס שמעיה שים9[

השופטים רעיני בורחת ביניהם והאהבה
 התחתנתי שלא יודעת ״אני העתיד.

 אמרה תכלת,״ שכולה טלית עם
 ״אבל הזז/ לעולם בראיון שרה אז

 שילם... הוא עשה שהוא מה עבור
 באופיו. עבריין לא הוא שמעיה

 לא גם וזה להזיק מסוגל לא הוא
לו.״ מתאים

 נעצר החתונה אחרי חודשיים
סחי של גדולה בפרשה שמעיה

 המישטרה זכאי. יצא אך טה.
 השנתיים במשך לו. הניחה לא

וגם רבות פעמים נעצר הבאות

 על השוטרים ריחמו בתחילה
 ידעו הם והצעירה. היפה האשד.
 כי וחששו פלילי עבר לה שאין
 ״איך בעסקיו. אותה יסבך בעלה

 פושע עם התחתנה כמוך בחורה
ב אותה לשאול נהגו ז״ כמוהו

 ואמרו אותה הזהירו הם תחילה.
 לחיסול- יעד תהיה היא כי לה

 כך אחר עבריינים. בין חשבונות
ה ״כל ואמרו: ממנה התייאשו

 בבית-הסוהר ישב הוא שלך חיים
תסתבכי.״ את גם ובסוף

ככית־המישפט ושרה שמעיה
ו בי בוגד לא ״בעלי

 מיק- שני קת בינתיים אבל
 יחד נעצרה ושמוליק רי־הרצח,

 טוענת המישטרה בעלה. עם
 ברציחות הסתבכה שמוליק כי

הת כאשר לשמעיה. דאגתה בגלל
ה ההירואין עיסקת כי לה ברר

 שמעיה, על־ידי שמומנה גדולה
 ישורון וישראל נחמיאם מישל
 לחסל החליטה למישטרה, נודעה

שוח כאשר החלשות. החוליות את
 שמעיה בעוד מבית־הסוהר ררה

אותו ושיכנעה למנדו פנתה עציר,

 כאשר צעקות. וללא בשקט צניות
 שמעיה מתכופף מתרגשת, היא

 מלטף הוא בשערה. ונוגע קדימה
 באזניה. ולוחש הארוך השיער את

נצ מהאולם, יוצאים הם כאשר
 ארוכה בנשיקה שיפתותיהם מדות
המעצר. לתאי בדרך

 בזוג פגעה ככית־הםוהר 0 י
ב פורסמה כחודש לפני הקינאה. ״

בל שלוש על כתבה הזה עולם
 ).2363 הזה (העולם סמים דריות

 ),23( מרדכי יפה הבלדריות, אחת
 קשריה על בבית-המישפט העידה

 מם כי סיפרה היא שמעיה. עם
 מבית־הסוהר שמעיה התקשר אחד

 בחור לחפש כדי לביתה בטלפון
 והתפתחה ענתה היא שם. שגר

 דקות. 20כ־ של שיחה ביניהם
 בטלפון, השני על אחד ״נדלקנו
 לבקר שאבוא ביקש ושמעיה

סיפרה. בפלא,״ אותו
 והביאה לבקרו לכלא נסעה יפה

 איתו נכנסה גם היא סמים. לו
 קיימו ושם לדבריה, לשירותים,
 ראיתי תקופה ״באותה יחסי-מין.

 שמעיה,״ של כחברה עצמי את
 ממני ביקש ״הוא הנערה, העידה

ש כך אחרים, עם לשכב שלא
 איתו.״ רק יחסים קיימתי

 והיא יפה הרתה אלה מיחסים
להריונה. החמישי בחודש כיום

 במישפט ההפסקות באחת כאשר
 שמעיה של לעברו מנדו צעק

 אחת,״ כל עם ״מזדיין הוא בי
כדר בשלווה שמוליק לו אמרה

 בעלי מאמינה, לא ״אני : כה
בי.״ בוגד אינו

סמיס
אהבה או

ש והצרות הסמים ר? ה ¥
! /  אמר יחד,״ אותם מחזיקים /

 על היושב בזוג שצפה מישהו
נר לא זה אבל ספסל-הנאשמים.

 שמוליק שנתנה בראיון כך. אה
 ״מעולם אסרה: היא שנה לפני

 אצטער לא ולעולם הצטערתי לא
אוה אני שמעיה. עם שהתחתנתי

 לי.״ טוב איתו ורק אותו בת
לומר, אפשר היום מהתנהגותה

 ברצח, ספסל-הנאשמים על גם כי
כך. מרגישה עדיין היא

■ אלץ אילנה
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