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 המידות את זה. בצבע צמר חבילות

 שרוול כל אורך בטביעת־עין. ניחשתי.
 ארוך סנטימטר 15 סנטימטר, 75 היה

 שבועיים ממוצע. אדם של מזרוע יותר
 שמתי אהבה. המון עם זה, על עבדתי

 ארוזה בלובי, שולחן על המתנה את
 בסרט מקושטת גדולה, קופסה בתוך
ארום.

 היה יכול לא הסוודר, את ״כשראה
 שמעולם אמר התרגשות. מרוב לדבר

 את מייד והוריד כזאת, מתנה קיבל לא
 בול. לו התאים זה למדוד. כדי הז׳אקט,
,תס אמר הוא בלובי שעברו לאנשים

זהד׳ את לי סרגה היא תכלו,

יילי£ 4*
ממשי ^

 הרבה לשתות נהג שהדסון דוע ^
 דינה אבל אלכוהוליים, משקאות

 בחברתה, שתה שהוא זוכרת אינה
 אולי הארוחה. לפני מרטיני קצת מלבד

 ניתוח שעבר מאז לשתות, לא הקפיד
 הוא אבל שנים. ארבע לפני פתוח, לב

 שכל לה סיפר הוא כבד. מעשן היה
 מצליח. ואינו להפסיק, מנסה הוא הזמן
 ש״היום בשימחה לה בישר אחד יום

 15 רק ועישנתי עליון מאמץ עשיתי
 לכמות חזר הוא למחרת אבל סיגריות!"
הרגילה. הגדולה,
דגים. במיוחד לאכול, אהב הוא

 היה זה אז אבל בבית־הספר. מופיעה
 תהיה שמישהי לחשוב ואיום נורא

הש את אצלי לדכא והצליחו זמרת,
הזאת." איפה

 בכוחות־ הילדים את גידלה היא
 לא כי בחוץ, לעבוד יצאה לא עצמה.
 הצעירה הבת כאשר במטפלות. בטחה
 הזמן שהגיע גאון חשה ,11 לגיל הגיעה
 ולעשות עבודות־הבית משיגרת לצאת
 בעיתון מודעה ראתה כאשר משהו.

 ירושלים, בהילטון עובדים שמחפשים
לר התייצבה בקרוב, להיפתח העומד

כמר עבדה וחצי שנה במשך איון.
 ובבת־אחת, במפתיע ואחר־כך כזנית,

 התפקיד את וקיבלה בדרגה, הועלתה
 היום. עד ממלאה היא שאותו הבכיר,

 הנעשה לכל כהגדרתה, אחראית, היא
 הראשית ההנהלה אנשי כאשר במלון,

במקום. אינם
 היא שלה שולחן־הכתיבה במגירת

 הדסון רוק של ממיכתבו עותק שומרת
 גא להיות צריך ״אתה המלון. למנהל

 גאון, דינה הזאת, הנפלאה שהגברת
 השחקן, כתב עובדיו,״ צוות עם נמנית

סביבה..." אהבה של הילה לה ״יש

 מוזר, סיפור מספרת ינה ^
 ה־ מעולם ישר כלקוח הנשמע 1

גדול, עציץ מרוק ״קיבלתי מיסתורין:

 לארוחה, אליה אותו הזמינה פעמיים
חצי סיגארים, קובה, לו הגישה ושם
 וקורקבנים. מיזרחי סלט טחינה, לים,
 מלאה. קערה וזלל מאור, התלהב מהם
 היא נגמר,״ בצלחת, לו ששמתי מה ״כל

ו יתבייש, שלא לו ״אמרתי מספרת,
תוספות." יבקש

 דינה חשבה הארץ, את שעזב אחרי
 כאשר ביניהם. הקשר ינותק שבכך
 ופתח שבוע, כעבור אליה צילצל
 היתה היא אנשנטה, אחת, במילה

 אתה?" באמת ״זה מאוד. מופתעת
 טל מאז שמר הדסוז בהתרגשות. קראה
 הופתעה אחד יום קבוע. טלפוני קשר

 ממשי חלוק — מתנה ממנו לקבל
טהור.

 בתורכיה, נולדה דינה של אמה
 בבית־ למדה היא ביוגוסלביה. ואביה

 היטב ושולטת בירושלים, אנגלי ספר
 היא בעברית." מאשר ״יותר זו, בשפה
 מיספרת־ בעל גאון, לשימעון נשואה
 ),37(מני — לחמישה אם והיא נשים,
 ריקי בבוסטון, פיאט בסוכנות העובד

 רפואית מזכירה שהיא ),26(שרית ),35(
 למינהל־ סטודנט ),24(אלי בהדסה,

 דיילת־קונגרסים. ),22( ותמר עסקים
לשלושה. סבתא היא

 ריקי ירשה כישרון־השירה ״את
 הייתי יפה, ״שרתי דינה, אומרת ממני,״
42

 פיתאום שנה. חצי לפני עד נהדר שפרח
 שום בלי ונובל, מצהיב שהוא ראיתי
 — כתמיד בו לטפל המשכתי כי סיבה,

 את ומשחתי שצריך כמו השקיתי
 את שראיתי ברגע מיוחד. בשמן העלים

 שמשהו הרגשה לי היתה הצמח, מצב
 מאמינה באמת אני רוק. עם בסדר לא

בזה.
עציץ. לי שהביאה חברה, לי ״היתה

 אצלה שמצאו לי סיפרה היא אחד יום
 נעשה כשמצבה בשד. סרטני גידול
 של העציץ נבל. העציץ גרוע, יותר
 לא אני קשה, במצב הוא כיום, רוק,

אותו." להציל שאוכל מאמינה
 נוסעת היתה באפשרותה, היה אילו

 הייתי ״לא בפרים. אותו לבקר מייד
 ״אבל דינה, אומרת פעמיים,״ חושבת

 בגלל תקציב, מטעמי יכולה, לא אני
 אילו הזה. העונש האלה, דולר 300ה־
 משאירה הייתי לי,בואי׳, אומרים היו

 לאף דבר שום מודיעה לא באמצע, הכל
 לי שהיה מאמינה אני ונוסעת. אחד
 לי לתת שם אותם לשכנע הכוח

 זה עובדת, שאני מזל לחדרו. להיכנס
דעתי. את קצת מסיח

 ידיד לאבד מאוד עצוב לי ״יהיה
 אם ליום. מיום בתיקווה, חיה אני כזה.
 סימן ברדיו, דבר שום מודיעים לא

בסדר.״ עוד שהוא
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חסק מוז■
 הוכו חקק גאזי של ךיןבריו

 לפני להם, נודע כאשר בתדהמה 1 (
 ושמו בהולנד נעצר גאזי כי שבוע,
 ארצה שהובא הירואין בהברחת נקשר

 מלצרית שהיתה זגל, מרים על־ירי
גאזי. של שבבעלותו בחוף־המערבי,

 לנמל־התעופה זגל הגיעה כאשר
 במיזוודתה, חיפוש נערך בן־גוריון
 ההרואין קילו את מצאה המישטרה
 שאותה לבנה, באבקה אותו והחליפה

 כשיצאה זגל. של למיזוודתה החזירה
 אחריה עקבו במונית, מנמל־התעופה

 קורטינות בשלוש אנשי״המישטרה
מישטרתיות.
 בתל- לכרם־התימנים זגל כשהגיעה

 ארבעה לידי החומר את ומסרה אביב
 עצרו אנשי־המישטרה, זינקו אנשים,

לחקירה. אותם ולקחו החמישה את
 המישטרה, עם פעולה שיתפה זגל
 גאזי על־ידי לה נמסר החומר כי סיפרה

 באמסטרדאם עוטר ואיבראהים חקק
ארצה. שובה לפני

 את להציג צריכה היתה לא היא
היו אלה למישטרה. מהכרם הארבעה

הסהימה של התפנוקים ילד היה חקק

אורי הצייר בחברת למטה המערבי״,
היטב. לה מוכרים

 פז(פיינזילבר), יהושע היה הראשון
 רבות שנים שבילה הג׳ינג׳י, המכונה

 נשפט הוא 1968 בשנת בבתי־סוהר.
 לתוך רימון השליך אז שנים. לחמש

בכרם־התימנים. שעבר מישטרתי ג׳יפ
 שם לגרמניה, נסע השתחרר, כאשר
ש בפרנקפורט, לרשת־סמים השתייך

 ושבראשה הישראלי" ״הקשר כונתה
 ברוך עמיאל, הגדול") (״ג׳ו יוסי עמדו

רימון. ושימעון(״כושי") זיו
 של ביתו ענווה, עם התחתן גם אז

דנוך. ישראל
 וה־ הרשת נתפסה דבר של בסופו

 יחד שנות־מאסר, לתשע נידון ג׳ינג׳י
 שוחרר הוא אך וחבריו. רימון כושי עם

 וחזר תקופת־מאסרו תום לפני מהכלא
ארצה.
 מהכלא שיחררו אחרי הכיר גאזי את

שהת רימון, כושי באמצעות הגרמני,
 בתל־ ארלוזורוב ברחוב גאזי, אצל גורר

אחדים. חודשים במשך אביב,
 הג׳ינג׳י נכנס חודשים כמה לפני
 בכרם־ למועדון־ביליארד כשותף

 שהה היום שעות במשך התימנים.
 ולבלות לצאת נהג ובלילות במועדון

על־ידי המועדון נסגר השבוע גאזי. עם

״ואהבת -•המישט
,,במוך לרעד

 דניאל הוא השני עצור ך•
 הג׳ינג׳י של חברו נרקומן, גרסטל, 1 1

 דנוך, שימשון של גיסו הוא שנים. מזה
 יש להוריו בבת־ים. מישפחתו עם וגר

 למכשירי־קירור גדול בית־מלאכה
בתל־אביב.
על־ ממושך במעקב נמצא גרסטל

בסמים. לסחר בחשד המישטרה ידי
נרקומן שרעבי, מאיר הוא השלישי

 על אחדות פעמים שנשפט כן, גם
 שירת הוא בסמים. סחר של עבירות

 מהפלגותיו, באחת נפצע הישראלי, בצי
 לא ומאז צים מחברת פיצויים קיבל

בים. לעבוד חזר
 לאחר ממאסר, שוחרר הוא מזמן לא
וכ שנים. ארבע של לתקופה שנידון

 מיסחרית כמות עם שוב, נתפס אשר
 דוד השופט לפני והובא הרואין, של

 בסחר־ מעורבותו כי לשופט סיפר ולך,
 נרקומן, היותו מעובדת נובעת סמים

העצמית. הסם צריכת את לממן שעליו
 ולך השופט של לליבו נגע סיפורו

 של ראשי־התיבות כי אומרים (עליו
 הוא כמוך). לרעך ואהבת אומרות שמו
 בבית־ להסתכלות שרעבי את שלח

איש וחוות״הדעת אברבנאל, החולים
נרקומן. הוא כי רה

 יש לשרעבי כי התרשם ולך השופט
 והוא מהסם, להיגמל חזקה מוטיבציה

 כרי מזערי, עונש־מאסר עליו גזר
גמילה. לטיפול שינוצל

 מחיפה, אביגזר פנחס הוא הרביעי
 בבעלותו קלפים. לשחק המרבה אמיד,

 בחיפה. התורכים בשוק דוכנים כמה
 שמו אשר נוסף, אדם נעצר איתו יחד
פורסם. לא

 החשודים במעצר הדיון בשעת
 שהורה זיו־אב, ארי השופט הרעיף
 יום, לאותו החשודים את לעצור

 דרך ועל אנשי־המישטרה על מחמאות
 כי ובישר, תיחכומם את ציין עבודתם,

 לדיון התיק יובא כאשר יתגלו פרטים
בעתיד.
 עם יחד בהולנד, נעצר עצמו גאזי

המוכר ישראלי ערבי עוטר, איבראהים

החוף״ שלו, במיסעדה למעלה


