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 הודאת!, את ר1לבס

 וק שהודה טען1
 שמא שחשש מבני

 בתמונה) (איתו אשת!
רבית־המעצו תישלח

 עם השלישית). אשתו - אבן (בלה
 יודע אני שלי, כמו בחיים נסיון

 באשה התאהבתי אני בן־אדם. להעריך
 עליי הסתכלה לא שהיא ואפילו הזאת,
 לה אמרתי אני להתחתן, מועמד כעל

 ואין אשתי, תהיי את הראשון: מהרגע
בינינו: הפרדה

 שעכשיו הזאת, האשה את מצאתי
 לגורל מודה ואני עצמה, את הוכיחה
 ואני הזה. העצוב המיבחן את שהביא

 לה קורא שאני הזאת, האשה את רואה
 לג׳למה ובאה לרמלה באה עוף", ״חצי
 ואפילו אותי, ששולחים מקום ולכל
גירושין! על דיברה לא פעם

 שיהיה תינוקת, ילדה היא 39 בגיל
 עושים סתם לא צבר. משותף, ילד לנו

 מנישואין ילד כבר יש לי ילדים,
קודמים, מנישואין ילד יש ולה קודמים

 העדויות את שומעים אשר ך*
מת אבן, רוברס של במישפטו

 מלץ, יעקב השופטים על לרחם חילים
ש סירוטה ושרה גולדברג שמואל
 בראשיתו עוד הדין. את לפסוק יצטרכו
 מוזר, כל״כך אבן של סיפורו נשמע
 פסיכיאטרית. לבדיקה נשלח שהוא

לע וכשיר בריא אותו מצאו הרופאים
לדין. מוד

 מיש־ של יוקרתה עומדת אחד מצד
 הודאה מאבן שגבתה טרת־ישראל,

מול השנה בינואר 4ה־ ביום כי מלאה
 בשלושה אשתו של מכוניתה את כד

 לשריפת וגרם צה״ליים רימוני־רסס
 כיום אבן מבקש שני. מצד המכונית.

 זו הודאתו את לפסול מבית־המישפט
המיש־ עבור שעשה אחר שיחזור וכל

 ורק אך זאת כל עשה כי בטענה טרה,
 בלה, האהובה, אשתו את להציל כדי
באבו־כביר. מעצר שעות 48מ־

 המישטרה חוקרי עמדו בו בערב
 הם כי בחשד אשתו ואת אבן את לעצור
 הפיאט מכונית את מילכדו עצמם

 ארלו־ ברחוב שעמדה בלה, של הקטנה
 בד־ לזכות כדי בתל־אביב, 184 זורוב

בע להודות אבן החליט מי־הביטוח,
 הוא התיק,״ עליי לוקח ״אני בירה.
 משחררים כיצד וראה לחוקרים, אמר
אשתו. את

עליי. משפיע איננו בכוח איש ״כל
 לי לגרום יכול לא בכוח איום אף

 אבל רצוני. נגד משהו לעשות להודות
 לנתק עיניי, מול אשתי את לעצור
הדבר זה — שלנו מהתינוקת אותה

 אבן אמר עליי!" להשפיע שיכול היחיד
לשופטים.

 אופיו את לשופטים להסביר כדי
 סיפר אשתו, עם המיוחדים יחסיו ואת
 חייו. מקורות מעט בבית־המישפט אבן

אבן: סיפר
 לי והיה 20 בגיל התחתנתי אני

 כתב־אי־ בגלל ברומניה נעצרתי ילד.
 14 אחרי יצאתי שנה. 15 שעונשו שום

 היטעו החוקרים אבל בלבד. חודשים
 לה כדאי שלא לה ואמרו אשתי את

 15 בעוד רק אצא אני כי לי, לחכות
 שזו חשבתי ואני אותי עזבה היא שנה.

בי. בגידה
 שניה אשה עם התחתנתי ׳75 בשנת
 בקבוצה חבר הייתי 1977ב־ ברומניה.

עיתון פירסמנו לשילטון. מתנגדים של

שהת מהכתבות חלק הדפיסה ואשתי
 מכונת־ שלפי יודעים אתם בו. פרסמו

 את כתב מי לזהות אפשר הכתיבה
 טביעת־אצבע. כמו כמעט זה הכתבה,

 את הדפיסי מי רציני באופן אותי חקרו
הדפיסה. שאשתי והכחשתי הכתבות

 עשתה אשתי ואז למאסר, נשלחתי
 הראשונה, אשתי שעשתה מה בדיוק

 לפני יום בדיוק ממני התגרשה היא
גזר״הדין.

 את הבנת• אלה בגידות משתי אז
 מול העומדת אשה של הרוחני המצב
 שנות־מאסר. 15ל־ ללכת העלול בעל
 בעד ולא בחיים פשרות בעד לא אני

 או להתנצל כוח לי אין התנצלות.
לסלוח.
הזאת האשה את פגשתי 38 בגיל

 את רצינו סתם. ילדים מייצר לא ואני
 עליזה, לה קראת• אני הזאת. הילדה

 שנפטרה ז״ל, בגין עליזה שם על
נולדה. הילדה כאשר
 של רגש כל ברומניה איבדתי אני

 לי שיש הסתרתי ארצה כשבאתי פחד.
מת פרופיל לי יש בעצם, בריאה. חור
 פרופיל בצה״ל קיבלתי אבל .60ל־ חת
קר ליחידה להתקבל שאוכל כדי ,97

 מפחיד שמשהו טיפוס לא אני אז בית.
משתמ כאשר לחיה הופך אני אותו.
בכוח. נגדי שים

 חתמתי מהחוקרים הפחד בגלל לא
 את רואה אני כאשר רק ההוראה. על

 שיש היחיד הערך שהיא הזאת, האשה
שלו־ גם להרגיש התחלתי עכשיו, לי

ואחרי לפני - והמכונית בלה
השנה ראשית
3 2 —

ועלתה צה״ליים ריממי־רסס בשלושה

פי־ מתוצרת הקטנה המכונית
ט  נ• מולכדה אבן בלה של א

מולכדה החוקרים לדעת באש.

 לזכות כדי בעלה, אבן ורוברט בלה על״ידי ארלוזורוב. רחוב בקצה תל-אביב, בלב המכונית
 הוצתה שהמכונית טוען שנים, כמה לפני רק מרומניה לארץ שעלה אבן בדמי־הביטוח.

מולדתו. בארץ החתרני עברי בגלל אחריו הרודפים הרומניים, שירותי-הכיטחון על־ידי




