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_ פטישי מחפוד _
)43 מעמוד (המשך
 הפעם אך להתאבד, מנסה בכלא,
 עם להיפגש לו נותנים שלא מכיוון

 __ היא אשתו, בתיה, הצעירה. אהובתו
וה עורכי־הדין את שמזעיקה זו שוב

בעלה. של לעזרתו לבוא עיתונאים
 היו מיכאל עם הנישואין שנות

 הבטחותיו למרות לבתיה. קשות שנים
 הפשע, מעולם לצאת ונשנות החוזרות

 אחרי מחרש. פעם כל והסתבר חזר
 ובינתיים שני בא הראשון המאסר

הילדים. נולדו
 כי התגלה המאסר, מתקופות באחת

 מחבר ואף מוכשר זמר הוא מיכאל
 זה כשרונו את מפתח החל הוא שירים.

 לא הסוערת רוחו אר בבית־הסוהר,
̂  מבית־הסוהר, שוב ברח הוא נרגעה.
 הוא אד לפאריס. להגיע הצליח והפעם
 את לרצות והמשיר לישראל הוחזר

תום. עד המאסר תקופת
 ללהיט הפך מאמי, משיריו, אחד

 כאשר ברדיו. ושוב שוב והושמע גרול
 לשקמו נסיח היה מהמאסר השתחרר

 במקומות הופעות ערר הוא כזמר.
 יחיד להופעת זכה ואף בארץ, שונים

 חזר לא ארוכה תקופה בצוותא.
בפלילים. להסתבר
 הגיעה הפעם כי בתיה חשבה כאשר

 המיקרה קרה והנחלה, המנוחה אל
 קטינה התעוררה כשנה לפני האחרון.

 אמה במיטת שישנה 15 בת
 מה אמא, ״אמא, בצעקות: בהור־השרון

חדר זר גבר כי התברר לי?״ עושה את .

ו ן:

פטישי מחפוז־ עציר
ברדיו להיט לפאריס, בריחה

 פתוחה, תמיד היתה שדלתו לבית
 לעברה ושלח הילדה למיטת התגנב
ידיים.

 ברח והאם הילדה התעוררו כאשר
 הילדה אולם בחשיבה. במהירות הגבר
 מיכאל השכן, את מזהה שהיא אמרה

 וקולו, שערו פי על מחפוד־פטישי,
 מכיוון במיטה. אותה היסה כאשר

 בני, החליטו כלום, קרה לא שלילדה
 למישטרה תלונה להגיש לא המישפחה

 —־ כאשר אולם עניין. מזה לעשות ולא
 מאמה, הגרוש קטינה, של אביה שמע

 עם במרובה פתח — שקרה מה על
 מיהר מהבית, האב יצא כאשר הזמר.
 וירה עליו, איים במכוניתו, הזמר אחריו
 טוענת כר הפחדה. יריות לעברו

בכתב־האישום. התביעה
 שוחרר ואחר־כד נעצר מיכאל

 הוריו אצל במעצר־בית שיישאר בתנאי
 או להוד־השרון יתקרב ולא בעקרון,

 בתיה טילפנה אחד יום להרצליה.
 __ הקטנה בתם כי לו והודיעה למיכאל

 ומיהר חשבון, עשה לא הוא חלתה.
 על נעצר שם להוד־השרון. במכוניתו

 והפעם בערובה, השחרור תנאי הפרת
 גורן, אמיר סניגורו, טעוני עזרו לא

לבית־המעצר. הוחזר והוא
 היתה הזמר של בליבו כי נראה
 המתלוננת שתסיים אחרי כי תיקווה,

 ישוחרר הוא בבית־המישפט עדותה את
 חזר קרה, לא זה שדבר וכיוון בערבות,

 מדוכדר בכפר־סבא לבית־המעצר
 הדברים כל קרו ערב באותו וזועם.

 לתחנת־המישטרה. אותי שהזעיקו
 אני מבתיה, שנית שמעתי שלא מאחר

 נזקק ואינו בסדר, מיכאל כי משערת
עיתונאית. להגנה כרגע יותר
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