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 הייתי ליריות. בקשר שלי במישפס
 ש־ רציתי ולא יבוא שהוא בטוח

ות גירסה איתו תתאם הפישטרה
 יגיע כאשר שקרים לספר אותו כין

לבית־המישפט.
 פיקח, הכי לא הוא ערוסי רמי

 אותו להפחיד הצליחה והמישטרה
 לעצמו עוול גם עושה הוא כהוגן.

ש קוויתי שם. שמסר העדות עם
 שעמדתי כזד, מצב נוצר יבין. הוא
 שהיו אלה וכל בביודהמישפט לבד

 פשוט שלי לעדות לסייע אמורים
 להעיד. רצו שלא או כאן היו לא

אנ על לסמוך שקשה יודע אני
 שבעניין אכזבה לי היתד, אבל שים

ש שחשבתי חברים חמור, כל־כך
עורף. לי והפנו קמו חברים, הם

 כך כל שהיה לוי, מימון בייחוד
 אחרים, ועוד כהן עזר עם מסובך

 ואני לעזרה, פעם לא אלי ופנה
לקראתו. באתי תמיד

 מיני כל
חומרים

 חיפש הרצח קהה שבו ערב ך
 שהיתה ידע הוא טוביה. אותו ״
 הפקידה ועם גנדי עם פגישה לו

 במלון אצלו שעבדה כהן זהבה
 באותו לגנדי טוביה טילפן ולכן
 יותר מימון. את לאתר כדי לילה

 ושרבבו עניין מזה עשו מאוחר
מס באמת סתם. גנדי של שפו את

 דירה — בעולם היפים מבתי-המלון
ה וכל בריכת־שחיה עם ענקית

המיקרה. לפני היה זה כל נוחיות.
 במטרה לארץ חזרה אז באתי

 אז אבל בהקדם, לברזיל לחזור
 ונכנסתי ־בקר בבר מיקרה ה קרה

 היה כן לפני עצומים. למתחים
 והכרנו בברזיל, טוביה גם איתי

חו העולם לכל שמוכרים יהודים
 אנחנו, מיכרות. מיני מכל מרים

שהחו דווקא רצינו ואני, טוביה
 לארצות ולא ארצה יגיעו מרים
 אמידים מאוד יהודים שם יש ערב.

 ורובם העולמי בשוק השולטים
פרו-ישראלים.

מה מישהו עם קשר אז קשרנו
ו עורך-דין נציג ושלחו ממשלה

ואנ ישראל, מדינת מטעם מדען
 לבלגיה חומר־הגלם את הבאנו חנו

 נעשה זה כל מעבדתיות. לבדיקות
הסודיות. בשיא

בהתנד לזה נכנסנו ואני טוביה
 ממדינת כסף להרוויח כדי ולא בות

 את שניצלנו לומר נכון ישראל.
 מתוך למדינה לעזור שלנו הקשרים

 השתבש והכל פטריוטיים. רגשות
המיקרה. עם

 חקרו מאיטליה, אותי כשהביאו
 במטה שעות גבי על שעות אותי

 שלי. והקשרים המיכרות על הארצי
 הכחשת* לא אני הכל! ידעו הם

 לי נראה לא זה כי אישרתי, ולא
 לפרשה קשור לי נראה ולא חשוב
 נסענו המיקרה אחרי תיכף בכלל.
 קצר לזמן לאירופה ואני טוביה
הייתי אני לברזיל. מאוחר ויותר

&פט דנוף מרים גיסתו עם גומדי גכית־המי
החברים? איפה

הסיפור. כל לתוך שנפל גנדי, כן
 ראשון, ביום אצא אם יודעת, את

 לוקח אני הביתה. הולך לא אני
 כמה ונח הילטון במלון סוויטה

 אני ולנוח. לחשוב צריך אני ימים.
ול קצר זמן בארץ לשהות מתכות

 צריך אני הזמן. רוב בעולם טייל
בב שהזנחתי לעסקים לדאוג גם

רזיל.
גומדי. של דבריו כאן עד

בב הקשרים על אותו שאלתי
 קשר איך שיספר וביקשתי רזיל,

 אותי ושאל היסס הוא אלה. קשרים
לה הסיפור יוכל לא לדעתי אם
 בשלילה. עניתי לו. זיק

סיפר: רחמים
 לפני האחרונות, השנים במשך
 פעמים כמה לחו״ל נסעתי המיקרה,

 מקום בכל אנשים מכיר אני בשנה.
הבי באחד טובים. קשרים לי ויש

 פגשתי דדדז׳נרו בריו שלי קורים
 ישראלי־לשעבר חברים באמצעות

 שני שם לו יש ביהלומים. שעוסק
משו יהלומים של גדולים מיכרות

 ממש הוא יחד, לבלות יצאנו בחים.
בברזיל. מלך

 אותי שאל הוא הפעמים באחת
 תקופה שם לגור רוצה אני אם

הס במיכרה. שותף איתו ולהיכנס
 העסקים את הרחבנו יחד כמתי.
ב מיכרה. עוד יחד וקנינו שלנו

 יודעים אם הכל לסדר אפשר ברזיל
 הוא המיכרה וכמה. לשלם למי
 שם נשארתי מאוד. רווחי עסק

 בבניין דירת־פאר, ושכרתי תקופה
אחד שהוא לקופקבנה, המחובר

 שם חייתי הזמן. רוב דדדז׳נרו בדיו
עסקים. ועשיתי טוב

מצג
אי ק קפ

 שאשתי בעיתונים כתום יה ך
 לא זה בירופה. אותי פגשה י י

ו לברזיל אלי באה אשתי נכון.
 כש־ מאוד. יפים במקומות טיילנו

 היא ברומא׳ אותי ראתה בת־שבע
 בטוחה היתה היא ממש. נדהמה

 הילדים עם אותה להביא שאשלח
 פעם, באותה ואז, לברזיל שוב

ל התכוונתי ממילא אני נתפסתי.
 אחת העניין עם ולגמור ארצה בוא

 אני איפה לדעת רציתי ולתמיד.
לח רציתי איתי. יהיה ומה נמצא

 בבית- טוביה של העירעור עד כות
 תמונה לקבל כדי העליון המישפט

 עברה כבר עכשיו ברורה. יותר
 לא שלו והעירעור משנה יותר

 שלי. לגזר-הדין מחכים הם נשמע,
 אני בשני. אחד כאן תלוי הכל

 זו מהכלא. אצא שבו לרגע מחכה
 בבית־הסוהר, לשבת איומה הרגשה
מ חף שאני יודע שאני בייחוד

פשע.
מצ יהיה שלערוסי מקווה אני

 אחד יום הנה יבוא והוא פון
 נקלעתי אני האמת. כל את ויספר
 קפלן, שעדנה כמו קפקאי, למצב

 נפלתי הסבירה. שלי, עורכת־הדין
ממנו. מנוס שאין למצב

■ אדווה נעמי

במדינה
רבי חיים ד

שץנוד עול טעותו
גזרק מרים לובש בדווי

 שעכר אחרי סהמישטרה
 ועתה חמורה עבירה
לחזור. מבקש הוא

 לחמר בן ),25( אבו־עיאדה סמי
מאו היה בנגב, ענפה בדווית לה
 למישטרה. התקבל הוא כאשר שר
 ועבר לוד במישטרת שירת הוא

 ללכת שמח והבן הישראלי שילטון
אביו. בדרכי

 לתחנת־המיש־ בא הימים באחד
 אבדמוסא, אחמד לוד, תושב טרה

 ידידות נוצרה השניים שבין ואחרי
 — טובה השוטר סמי ממנו ביקש

 נסיעה לצורך רכבו את. לו שישאיל
 לא חברו הארץ. לצפון מישפחתית

ו בשוטר, שמדובר גם מה היסס,
ריכבו. את לו נתן

 והנסיעה סמי של מזלו איתרע
 הסתיימה אבו־מוסה של בריכבו

 תל- בסביבות כבר קטנה, בתאונה
 חול בערימת פגע הרכב אביב.

 התברר בזה, די לא ואם וניזוק.
 תאונה שגרם שהשוטר אחר־כך

רישיון. ללא נהג אף לרכב
 נהג שברכב טען שנבהל, סמי,
 אך בן־חמו. יעקב אחר, שוטר
נכון. זה שאין העלה בירור

 ברכב בנהיגה הורשע השוטר
ל ונדון עד, והדחת רשיון ללא
ד שנה חצי ממנה מאסר, שנת פ  ב
ה אך לשנה. רשיון ופסילת על,

 היה סמי שקיבל הגדול עונש
 לגביו מהמישטרה. נזרק שהוא

צורב. עלבון זה היה
 התקשה הוא בכך, די לא ואם

 בכל חליפי. עבודה מקום למצוא
 עברו, על לדעת ביקשו שבו מקום
שהתב אחרי כלפיו היחס את שינו

מהמישטרה. הורחק מדוע רר
 לבית־ פנה הוא שתק. לא סמי

 מאיר עורכי־דינו, העליון. המישפט
 בבקשת טוענים קדרי, וארי זיו

שבית־המיש־ השאר בין העירעור

אבדעיאדח שוטר־מודח
צעיר בגיל טעות

ה מנסיבותיו התעלם המחוזי פט
 7 בן בהיותו סמי: של אישיות

 שם לירדן. והועבר אביו, נחטף
ו בצינוק, שנים שמונה הוחזק
ליש שהוחזר אחרי שנים שלוש

ש טוענים המערערים נפטר. ראל
שה ויתכן למופת, שוטר היה סמי

 צעיר, מהיותו נובע שעשה מעשה
 שעשה. מה עשה כאשר ,22 בן רק
 פשט שהוא שאחרי מציינים הם
 אב והוא התחתן הוא מדיו את

 פרנסת־המיש- עול ילדים, לשני
 מהמי- והרחקתו עליו מוטל פחה

מספיק. עונש היא שטרה
 רק יתקבל שהעירעור מקווה סמי

 לשוב רוצה הוא :אחת מסיבה
למישטרה,
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