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 בדצמבר באיסטנבול בנמל־תעופה
 כך מוות. גזר־דין בפני עומד ,1981

 מישפחת בעיתון. הידיעה סיפרה
 לכל פנו הם נסערת, היתה חלוואני
 את להציל במטרה האפשריים הגורמים

התורכים. מידי יקירם

מפות-איומות
פמישטרה

יפו, יליד חלוואני, מרדכי
 בצעירותו ואחיות. אחים חמישה /

 ורוב מזדמנות עבודות מיני בכל עבד
 לו היה בסחר־מכוניות. עסק הזמן

 הוא בתל־אביב. הרצל ברחוב מישרד
 לקה בילדותו כי בצבא, שירת לא

 ניתוחים כמה ועבר בשיתוק־ילדים
 וישב שנה לחצי נשפט 1968ב־ ברגלו.
 התחתן 28 בגיל תל״מונד. בכלא

בת. לו ונולדה
 לפני חלוואני, של מעצרו על

 ״מרדכי יעקב: אחיו, מספר שנתיים,
 חבר, עם נסע הוא באירופה. בטיול היה

 נסעו בפאריס חודש אחרי כהן. יצחק
 בדרכם שבועיים. שהו שם לתורכיה.

 של בשדה־התעופה נעצרו ארצה חזרה
 גופם על חיפוש ערכו איסטנבול.

 זאת בכל דבר. מצאו ולא וחפציהם
 הוכו שם במישטרה. לחקירות נלקחו
איומות. מכות

 לשחררם. הוחלט שבועיים ״כעבור
 קיבלה שיחרורם לפני יומיים

 מרדכי כי דיווח התורכית המישטרה
 חלקו על בישראל מבוקש חלוואני

 היו שבה הפרשה בפרשת־סמים,
 ג׳ורג׳ האמריקאי הבלדר מעורבים

לביא. וניסים קלדרון רוני דפילד,
 בתל־אביב, בבית־מישפט ״בעדותו,

 חלוואני מרדכי את פגש כי דפילד מסר
 עדות ועל־סמו בפאריס, בבית־מלון

 את ישראל מישטרת דרשה זאת
 את התורכים שיחררו לכן הסגרתו.

 מרדכי את והשאירו כהן, יצחק
במעצר.'

 עס בלדי
מיזוידה ^

 במעצר נוספים יום 40 חרי ס
מדו כי למסקנה התורכים הגיעו

 התבצעה היא ואם בקניית־סמים, בר
 חלוואני מרדכי את ישפטו הם בתורכיה
בעצמם.

 במרדכי: לעשות מה סופית יחליט
 או לישראל להסגירו בערבות, לשחררו

נגדו. מישפט לערוך
 אותו לשחרר הוחלט ״בינתיים

 ביקש אחיו דולר.״ 4000 של בערבות
 את להפקיד כדי לתורכיה, לנסוע

 התורכית הקונסוליה אך הערבות.
 להוציא הנמקה, ללא סירבה,

 נסע במקומו ליעקב. אשרת־כניסה
 הדולארים, 4000 את שהפקיד חבר,
 הפעם מרדכי, שוחרר לא אז גם אבל

 מישטרת על־ידי מבוקש שהוא בטענה
 בלדר־סמים תיק נוסף. בתיק ישראל
 קילוגרם ובה מיזוודה, עם שנתפס
 מסיקה. לעמוס מיועד שהיה הרואין
 לנדאו, אברהם מסיקה, של שליחו
 לשנתיים ונשפט לדין אז הועמד
 מסיקה תנאי. על ושנתיים בפועל
הוכחות. מחוסר שוחרר עצמו

 בתורכיה הערבות שולמה שבו ביום
 שיחק לא ושוב התיקים. שני הופרדו

 של הבאה בישיבה מרדכי. של מזלו
 התורכי השופט קיבל בית״המישפט

 לא הוא אחר, שופט נקבע התקף־לב.
 40ל* העניין את ודחה החומר את הכיר

 כסף עםנוספים. יום
להסתדר אפשר

חומר היה ״אילו יעקב: האח ומר
 היו בתורכיה מרדכי נגד מרשיע

 דנים היו ולא למישפט אותו מעמידים
 חושש אני ועכשיו בערבות. בשיחרורו

 שמחזיקים עוד ומה יוחמר שמצבו
 במשך וחשוך, קטן בחדר בבידוד, אותו

 שראיתי, מה לפי היממה. שעות כל
 הוא שם בית־הסוהר בתורכיה, כשהייתי

אותו. לתאר שקשה איום מקום
 להסתדר יכול עוד כסף, שיש ״למי

 ביותר. גרוע מצבו לו, שאין מי בכלא.
 אלפים חמשת יושבים בית־סוהד באותו

 שם יש שפוטים. מהם חלק אסירים,
יחד. ואסירי־עולם עצורים
 תורכים, לובים, סורים, שם ״יש
 איראנים סודאנים, לבנונים, מצרים,
ישראלים". וששה

 חלוואני, מרדכי הם הישראלים
 שפוט היה שבזמנו פרנקו, ניסים

 בתחנה־ אביו רצח על בישראל
 צלניק, דוד בתל־אביב, המרכזית
 בישראל שפוט שהיה ״ראש', המכונה

 ארוכה תקופה וריצה סחר־בסמים על
 שנתפס מירושלים פינחסי בני בכלא,

 הרואין, קילוגרם חצי עם בתורכיה
שוחררה ג׳אן(אשר רחל נשים: ושתי

 את אז מינתה חלוואני מישפחת
 של (בנו תוסיודכהן יוסף עורך־הדין

 הצמרת פרקליט תוסיה־כהן, שלמה
 את לייצג כדי ירושלים) לעיריית שרץ

 כדי לתורכיה נסע תוסיה־כהן מרדכי.
 הגיע הוא שם. הקורה את לברר

 אך תורכי. עורך־דין עם לבית־המישפט
 את למישפט. הובא לא כלל מרדכי
דקות. לחמש בכלא, ראו רק הם מרדכי

 בבית״ מרדכי של נוכחותו ללא
 מעצרו את להאריך הוחלט המישפט

נוספים. יום 40ב־
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 הנשוא׳!) ניוס ולמעלה
ת ם נ ע ׳ ו ה נ ר י  ג

 הושינה אוזנק(ימי!)
רה שהתננו נעלה ער

 ״נסעתי חלוואני. יעקב ממשיך
 תורכי, עורך־דין שם ומיניתי לתורכיה

 יום, 80 כעבור אחי. בעניין לטפל כדי
 שדן מהחומר חלק (מישראל) הגיע

 הם כי התורכים הודיעו ואז בהסגרה,
 כדי חומר מספיק יש אם שוקלים
בתורכיה. אותו לשפוט

 וחצי כשנה נמשכה הראיות ״פרשת
 אם כי התורכי השופט החליט ואז

חודשיים תוך יגיע לא הנוסף החומר
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