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דין רך־ *ו  טאבו של ממוצע *
/  אלכסנדר את מתאר כר ומטת' ? /

 בעבודה. אותו שהכיר מישפטן קוסטץ
 המכיר ידיד, עליו אומר .חולודנשים,״

 .מורודלנוכלים,״ רבות. שנים אותו
 קורבנות ברזילי, ועזרא דוריס העידו
 עומד שקוסטין ענקית, נוכלות פרשת

במרכזה.
 הגבר קוסטין, אלכסנדר באמת מיהו

 דמות היה האם ?54ה־ בן גבודהקומה
 קורבן ונפל בפרשת־הנכלים, שולית
 חסר־ קטן נוכל מרגלית, לאילן

 המוח עצמו הוא היה שמא או השכלה,
 באנד שנרקמה העלילה, של המתכנן

ברזילי? הזוג סביב ותל־אביב סטרדאם
 האלגנטי, הגבר כי להאמין קשה
 אפילו מושלם באופן בעצמו השולט

 לאילן קורבן נפל ספסל־הנאשמים, על
 שני, מצד והמחוספס. הצעיר מרגלית,

 עורך־דין כי להאמין יותר עוד קשה
 בפרשת־ יסתבך בגיל״העמידה מכובד
דולארים. חופן עבור מירמה

 לא ,,איש
לד!״ יאמיו

 ידוע קוסטין היה תל־אכיב ^
 הוא ואוהב־נשים. אוהב־חיים כגבר ^
 והיה בהידור תמיד התלבש יפר״ חי

 בבונים חבר היה הוא החברה. מרכז
 נהג שבה החברה וגם החופשיים,

 לספר ידע הוא משם. באה לבלות
 אנשים עם להתיידד מרתקים, סיפורים

לידידים. שירותי־חינם ולתת
 ב־ אלה בימים המתנהל למישפטו,
 באים בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט

 ההאשמות ולמרות מידידיו רבים
 ללא לו נאמנים הם נגדו, החמורות

 ומביאים למישפט באים הידידים גבול.
 במיס־ משוחחים וממתקים, עוגות לו

 ליושרו לערוב ומוכנים ברומנית, דתן
כל. בפני ומהימנותו

 ישיבה, לכל באה נורית, אשתו, גם
 אך שקט, בהידור לבושה כשהיא
בפניה. היטב ניכרים הסבל אותות

ו נורית, באה לא אחת לישיבה
 הישיבה זו היתה הפגנתי. היה חסרונה

 אהובתו שהיתה רדיאנו, בלה העידה בה
 והפכה שנים משלוש יותר קוסטין של

נגדו. מדינה לעדת
 הצליחה שפייזר, ריקי התובעת,

 לקוסטין ליצור עדי־התביעה בעזרת
 הוא תביעה עדויות מתון■ חדשה. דמות

 במיש־ היושב ענק, כעכביש מצטייר
 חוטי־נכלים, וטווה בתל״אביב רדו

דולארים. רבבות לו המכניסים
 אותו אסבר שלא אותי הזהיר .הוא
 כי למישטרה, עליו אספר ולא בעניין

 לא ואיש עורך־דין, והוא קטן נוכל אני
 עליו,״ האמת את אספר אם לי יאמין
בבית־המשפט. מרגלית אילן העיד

 תמימה דמות בעל צעיר הוא אילן
 צעירה, לאשה נשוי היה הוא וענוגה.
 מות אחרי .1979 בשנת מסרטן שמתה
 על כתב־אישום, אילן נגד הוגש אשתו,

הור הוא לרפואה. כסטודנט שהתחזה
 אותו מאז למאסר־על־תנאי. ונידון שע

 שטיפל קוסטין, את מכיר הוא מישפט
המישפטיים, בענייניו
לטייל אילן נסע 1979 בשנת עוד

|11ן1 | !1ך7| ן1| ך |1| בית ישיבות לכל מופיעה קוסטץ נורית ך
|11111 11111111 ו מאו בולט באופן נעדרה היא המישפט. 11 /

רדיאנו. בלה צרתה, העידה בה הישיבה אחת, מישיבה רק המישפט לם
 מאות לה לטלפן יכול היה .הוא

 לעזוב ולא פרחים לה לשלוח פעמים,
הסביר. לו,' מתרצה שהיתה עד אותה,

 היא ואלגנטית. נאה אשה היא בלה
דרן־ בכל שניסתה תמירה בלונדית
 כאשר המצלמות. מעיני להתחבא

דוכן־העדים, על עדותה את החלה
 את הישירה לא היא מהתרגשות. רעדה
 מה בה. הביט לא והוא לקוסטין מבטה
 לבית־המישפט סופר השניים בין שהיה

בלה. של מפיה רועדות במילים
 לעשות מוכנה הייתי אותו, .אהבתי

 לשדוד מוכנה הייתי בשבילו. הכל
 לא לכן ממני. מבקש היה אילו בנק,

 ביקש כאשר שאלות אותו שאלתי
 וללכת לעיתונאית להתחזות ממני

בנמל־ מרגלית אילן את לראיין
התעופה.

 כמה בבית, קוסטין אצל .ישבנו
 לנמל ללכת שצריך אמר והוא זוגות,

קבלת־ לעשות קרי בן־גוריון התעופה
 שאלתיו לא פעם אף לאילן. פנים

 לא ולכן דבר, לשום בקשר שאלות
 שאילן אמר הוא אבל הפעם. גם שאלתי

הזקנה. את להרשים צריך
 יחד קוסטין, של במישרד .נפגשנו

 לידיד נתן קוסטין נוסף. ידיד עם
 באוטו נסענו רשמקול. נתן ולי מצלמה

 תידרך והוא לנמל־התעופה קוסטין של
אילן. את לשאול מה אותי

הנוסעים בין המפריד לחלון באנו

 עם ירודהדבש את בילה שם בהולנד,
 במיש־ שוב נתקל שם המנוחה. אשתו
 בלב מיסעדה המנהלת ברזילי, פחת

 קישרי-אהבים קשר אילן אמסטרדאם.
ממנו המבוגרת ברזילי, דוריס עם

 בבית- המצלמות מפני מאוד חששה רדיאנו בלה 1111
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פניה. את גילתה באולם רק למטה). (בתמונה שחורה לגלימה מתחת
רבות. בשנים

 לדבריו, סיפר, ארצה, חזר כאשר
 ועל דוריס על קוסטין לעורר־הדיו

הנוכלות. רעיון נולד וכך רכושה,
 של במישרדו שעות יושב .הייתי

 מה אותי מתדרך היה והוא קוסטין
 אליו באתי נסיעה כל לפני לעשות.

 בבית־ אילן העיד על־ידו,״ ותודרכתי
המישפט.
 פלילי, עבר יש שלאילן מאחר

 כ.נוכל עצמו את מגדיר הוא ואפילו
 לידסקי, נירה הסניגורית, מנסה קטן',

 את ולשכנע מהימנותו את לערער
והש הסיפורים כל כי בית־המישפט

 ברזילי למישפחת אילן שמכר קדים
מקוסטין. עזרה ללא הפרטי, ממוחו באו

 .קוסטין שלו. על עמד אילן אך
 בעקשנות, חזר זאת,״ לעשות לי אמר

 הסניגורית. של שאלה לכל בתשובה
 שלי. והגב שלי המורה היה .קוסטין

 עובר לא אתה תפחד, לי,אל אמר הוא
פלילית!׳ עבירה כל

 האמנתי ואני שלמד, עורך־דין .הוא
 לבדי להגיע יכול הייתי איך לו.

 איך קטן, אדם אני מכובדים? לאנשים
 כאלה? לתיחכומים להגיע יכול הייתי

 לי מאמינה היתה לא ברזילי מישפחת
וטען. אילן חזר פעם!״ אף לבדי

 שני היו המישפט של לבו ואומנם,
 בלה מאוד, רגשיים אך קצרים עדים

ה־ רדיאנו. חיים ד״ר ובעלה, רדיאנו

 עוון נפר האם
 התל־אביב■ הדין

 לנונל(וטו קוובן
 הוא שמא או —

, ל נ ו נ ־ י נ ו  א
 את בנח שהביל
ואהובתו ■דידיו

 קוסטין של ידידיו חוג עם נימנו שניים
 נפגשים היו הם החפשיים. מהבונים

 משוחחים, וארוחות־ערב, במסיבות אתו
ומפלרטטים. צוחקים

 על־ידי אפילו המוגדר קוסטין,
 נמשך כחולה־נשים, הקרובים ידידיו

 .כשהוא בלה. עם להרפתקת־אהבים
 שום לה היה לא אשד״ עם להתחיל רצה

עורר״הדץ. של ידיר סיפר צ׳אנס,״

|1ך ;1*11□ ן1|  תיאר אחר מידידיו. אחד קוטטין את תיאר כך ך
 עדי״התביעה בינוני. תל״אביבי כעורן־דיו אותו 11 1114 11 #111

הטיפור. שמאחורי וכמוח לנוכלים כמורה אותו מתארים במישפטו
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