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כליאה. לשם בחטיפה נאשם קוממי קוממי. ולאבשלום לו משותפים
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חשד. עוררה החבילה ומזון. סיגריות מיני שש״נש, תשבצים. סדין, שמפו,
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 אותה. אגס העובי שהגנן טענה המתווך אשת
- הגנו אשת את שאנס בנו נאשם בעלה

 תוהמי, ציון של מישפחתו ני ף•
 מישפחתו ובני באונס, המואשם

 בחטיפה הנאשם למעצר, שותפו של
 ה״פוסטה״ מול עמדו כליאה, לשם

 שחנתה הגדולה) המישטרה (ניידת
 את ודחפו בחיפה, בית־המישפט בחזית

 ציון," ״אהלן המכונית: לתוך ראשיהם
העניינים?״ ״מה צעקו,

המועמ עצירים, כמה ישבו בפוסטר
על לשיחרור או להארכת־מעצרם דים

 בבית־ תא־מעצר שאין מכיוון תנאי.
המת כתא הפוסטה משמשת המישפט,

 למישפט. באזיקים הורדו אחד אחד נה.
 ואבשלום תוחמי ציון ירדו אחרונים
בידיהם. לזה זה כבולים כשהם קוממי,
 שאינו ידו פרק את עיסה תוהמי ציון
 מיודעיו האזיקים. בלחץ מורגל

 נכסים, בעל איש שהוא עליו מעידים
כמה בבעלותו בחדרה, ומכובד ידוע

 ואמר נעצר שאביה אחרי חבר. בחברת הגיעההנאשם בת
 אחראית איריס הבת נשארה הבית מן גורשה

מצלמתו. את שתשבור צלם על איימה היא ממנה. הצעירים ולאחיה לבית

2״? ואשתו השני הנאשם
במהלך בלס לא אבשלום פניו. את מעווה (במרכז)

 לשהות רגע כל וניצל נמוך פרופיל על שמר המישפס,
 בעויינות שהתייחסה (מימין), אשתו במחיצת

האונס. מישפט את שסיקרו לעיתונאים, גלויה

 והוא בהצלחה, הפועלים מישרדי־תיווך
וילדים. מישפחה בעל

 זקן מגודל כהים, במישקפי־שמש
 ואחריו תוהמי נכנס נפולים, ופניו

 המישפטים, לאולם קוממי אבשלום
 לידסקי צבי עורר־הדין ניסה שם

 תנאי. על שיחדור עבורם להשיג
סיפור מזכירה למאסרם העילה

 ציטרלי, ליידי של מאהבה מפורסם:
 תוהמי, לאה היא הליידי שהפעם אלא

 שומר־היער ולא ביתה גנן הוא והמאהב
לורנס. ה. ד. של בסיפורו כמו

 עובד החל תוהמי ציון של ביתו בגן
 שנה וחצי, כשנתיים לפני פלסטיני. גנן

 היה כאשר שם, העסקתו תחילת אחרי
מפתח החל תוהמי, אצל בן־בית כבר

 לאה לאה. בעלת־הגן, עם יחסי־קירבה
 כדיברי ״אשת־חיל״ שנחשבה תוהמי,

 באחד תקופת־מה עבדה המישפחה,
 ־■* שנוהל בעלה, של ממישרדי־התיוור

 לאה על נחום. ויקטור עם בשותפות
 ריצות, השחורות: העבודות הוטלו

 וענייני מינהלה ענייני מישלוחים,
כמובן. קפה־ותה,


