
ה הפסק ס בזיסמך. על בעלה את מחתימה איזאבל במישפט: ל ל א ב ששן אין ל
 מטוס או יאכטה לנו ואין לסקי, בוע

פרטי.
 ודאג אותי, מפנק שדויד נכון ״זה

חדשה. מכונית לי תהיה שנה שכל לכך
 החדשה המכונית את לי נותן הוא

 הישנה המכונית את לעצמו ולוקח
 יפה לא ,זה לי: אמרו כבר הילדות שלי.
 החדש!׳ האוטו את לוקחת תמיד שאת
 מכוניות כי בסדר, אומר(!זזה דויד .^.אבל
לו. חשובות לא

סופי״הש־ את זוהר. זוג לא ״אנחנו
 עם בבית, כלל בדדו מבלים אנחנו בוע

 עם עזרה לי יש יום בכל הבנות.
 דויד אז בסופי־שבוע. לא אבל הילדות,

 הוא מטפלת. כמו ממש בהן, מטפל היה
 הוא דבר. שום לעשות לי נותן לא

 אותן. ורוחץ אותן מלביש להן, מבשל
 שם הוא המלוכלכים הכלים את אפילו
במדיח. ״יל-בעצמו
 שנה חצי מדי נוהגת הייתי ״אני
 בלונדון. שלי למישפחה לבדי לנסוע
 היה וזה שבוע, שם נשארת הייתי

 רק נסענו יחד לחופשות שלי. הבילוי
 בשבילו עונש היה זה אז וגם בקיץ,
מהעבודה. רחוק להיות

 טניס אוהב הוא מעבודתו ״חוץ
הספרים. את לו קונה אני ספרים. וקורא
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 יהיו מה בחרדה עצמם את בוודאי שואלים רבים אנשים

 שומר הוא מספת תחמושת איזו באלס. דויד של הבאים מהלכיו
 מה את מיצה הוא כי חושבת אשתו אולם הבא. לקרב באשפתו

 תישעה אחרי נואש, כל־כך במצב היה פשוט ..הוא בידו. שהיה
 מה כבר לו שאין חשב שהוא תום־ההליכים, עד במעצר חודשים
הסבירה. כעת," הללו הגילויים בכל יצא הוא לכן להפסיד.

 עדויותיהם, את במישפש עדי־התביעה מסיימים השבוע
 כי ישענו שהסניגורים מאוד יתכן הסניגורית. לידי עובר והכדור

 אחר- שונות. מישפטיות טענות על־סמן לאישום להשיב צורן אין
 ויעידו יעלו אחריו ג. מיספר כעד״הגנה להעיד באלס את יביאו כך
עדי־ההגנה. יתר כל

 להניח יש השבוע, עדותם את יסיימו שעדי״התביעה מאחר
שהת החדשה. ההלכה אח ינצלו הסניגורים כי בוודאות כמעט
 העליון. לבית-המישפט בערר ויפנו לוי, דפי של במישפטו קבלה

 כל שמיעת שאחרי מכיוון ממעצרו, באלס את לשחרר יבקשו הם
 הלכה בכד• ירצה אפילו הליכים, לשבש יוכל לא כבר עדי-התביעה

 והיא בירושלים, לוי רפי של מישפטו פתיחת עם התקבלה זו
באלט. לדויד גם ספק ללא מתאימה
 לבג'ץ הסניגורים פניית הוא השבוע, הצפוי נוסף, מישפטי מהלך

 לחזור החלטתו את שינמק כדי בר־לב. חיים שר״המיששרה, נגד
בגלאי־שקר. להיבדק לבאלס לאפשר מהסכמתו בו

 הם מה על ושואלת לסטימצקי נכנסת
 להרבות נוהג שאינו לאדם ממליצים
 ואת שוגון את לו קניתי בקריאה.

 ואת אייקוקה של האוטוביוגרפיה
רבין. יצחק של סיפרו

 היה לא שנים שלוש כבר דויד
 אני במעצר, הוא כאשר כעת, בחו״ל.
 שבוע. כל בבית־הסוהר אותו מבקרת

 יכולה ואינני לרמלה, כדרר נוסעת אני
 ושדויד לכלא, נוסעת שאני להאמין
 שאני לעצמי מדמיינת אני במעצר.
 אני אז אבל לנמל־התעופה. נוסעת
 שם מחכה ואני הכלא, לשערי מגיעה

הביקור. שיתחיל עד כולם עם יחד
 ממנו ״עשו

מיפלצת!" ^
במעצר, הוא חודשים ישעה ן*
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 נסעתי אחת פעם ״רק מהבית. בערב

 הבת עם לאנגליה ימים לארבעה
 שלא כדי ימים לארבעה נסעתי הקטנה.
 מעייף. נורא היה זה ביקור. להפסיד

 להיות כדי טיסה של שלמים יומיים
הח באנגליה. מישפחתי עם יומיים
שוב. זאת לעשות לא לטתי

 הרבה כבר דויד את ראו לא ״הבנות
 בכלא, אותן לראות רצה לא הוא זמן.
 לשם אותן להביא לי הירשה ולא

 שעבר, בקיץ אחת, פעם רק לבקרו.
 תל־ במישטרת בחקירה היה כאשר
 הבנות את לראות ביקש הוא אביב,

 שהיא הקטנה, הבת לשם. אותן והבאתי
 וזה יותר, עליו שואלת לא כבר ,5 בת

 הביתה מטלפן כשהוא כואב! כל־כן־
 שעוד מבטיח תמיד הוא איתה, ומדבר

 ,למה לי: אמרה שהיא עד יחזור. מעט
 שיחזור אומר הוא תמיד? משקר אבא
חוזר!׳ ולא

 שהוא, כמו בעלי את מכירה אני ״רק
 עשו בעיתונות עליו. לספר יכולה ואני

 הרי רמאי? איזה ורמאי. מיפלצת ממנו
 בבית־ מהערים אחד כל היום, אפילו

 באלס על נשאל כאשר המישפט,
 ישר, בחור שהוא אמר אישי, באופן
 באו כאשר הרי מילה. זו שלו ומילה

הכ את שיחזיר ממנו וביקשו מהתק״ם
 נתן מייד הוא לכך. התכחש לא הוא סף,
 והבטיח לו, שהיה הרכוש כל את

בהסדר. היתר את להחזיר
 מדוע מאוד יפה ידעה ״התק׳׳ם

 רימה לא הוא לבאלס. כסף נותנים
 שני טוב. עליו הרוויחו הם אותם,

 שהיו ברגע אבל עסקים. עשו הצדדים
 באלס את להפוך החליטו הם צרות,

 כל את עליו להטיל מנסים הם לקורבן.
 חמש במשך בעסקים שעשו הטעויות

האחרונות.״ השנים
 כבר בלילה, הביתה יחד חזרנו ״פעם
 המתגורר אחד, נווד ראה דויד ופיתאום

 רואה אני ביתנו. ליד בשדרה ספסל על
 כלוב־צפורים לו יש הזמן, כל שם אותו
 אותו ראה כאשר ספסל. על ישן והוא
 אם אותו ושאל אליו ניגש הוא דויד,

צריך הוא אם במשהו, לו לעזור אפשר

״האטה 'י־״'אינ״־־
האצילה־

 הסתיימה חודשים כמה פני1ך
/  בקשר פרשה בבית־המישפט > /

 השר של החורגת אמו ברמן, לרבנית
 בעלי על אמרו ברמן. יצחק לשעבר

 אותה עשק אותה, רימה שהוא הכל,
למיטה. איתה נכנס שהוא אמרו וכמעט

 זקנה אשה היתה היא הכל ״בסן
 לה היה לא בעלה מות אחרי ומוזנחת.

 ולא אותה ביקר לא שלה הבן אחד. אף
היה הוא עליה. ריחם ודויד בה, התעניין

 לא וכאשר איתה, ומדבר איתה יושב
 אליי אותה מביא היה זמן, לו היה

איתי. אותה ומשאיר הביתה,
 הגדולה. בתי נולדה כאשר היה ״זה

 והזקנה הילדה, את רוחצת הייתי אני
 איתי. ומדברת ומסתכלת, יושבת היתה
 מאוד, ובודדה חכמה אשה היתה היא

האח ימיה את להמתיק רצה ודויד
 מזל סיפור. עשו מזה גם אז רונים.

 ופסק זה, את תפס שבית־המישפט
בהתאם.

 סיפור כל כל־כך לי מציק זה ״בגלל
 זאת אמר לא שדויד יודעת אני השעון.

 לשאול זאת אמר הוא לפרס. להזיק כדי
 של האחרונות במילים ממש אברון

 שהוא חושבת ואני הטלפונית, השיחה
 שפרס דבריו את לחזק כדי זה את אמר
שלו. חבר היה

היו הם ידיד. היה באמת ״פרס

הוכחות רוצה שמיר
 יצחק ראש־הממשלה, אמר רציני," שהחומר בטוח לא ״אני
 באלט. בפרשת דבריו את ששמע אחרי איתן, מיכאל לח־כ שמיר,

 לי ולהביא בעניין לחקור בפרשה, המטפל מהח״ב, ביקש הוא
הוכחות.
 יעקב עורך־הדיו באלט, של לסניגודו במוצאי־שבת טילפן איתן
 כל ראה לא עורך־הדיו לשוחח. כדי להיפגש ממנו וביקש ויינרוט,
 חשב חבר־הכנסת אבל בטלפון, לשוחח והציע בפרשה, סודיות
 בית-ליד. בצומת חשאית פגישה מעורד־הדין ביקש הוא אחרת.

בית־הסוהר. ליד
 איתן במכוניתו. אחד כל כאשר השנייס, נפגשו חשיכה בשעת

ה בשיחה פתחו ואז פעמים, שלוש מכוניתו באורות היבהב
 לו הציע וויינרוט שמיר, ביקש מה לסניגור סיפר איתן חשאית.
 ראש־ על המקובל עורן״דין של לבדיקתו החומר כל את להעביר

 אמנון עורך־הדין את הציע ויינרוט ורציני. אמין כאדם הממשלה
גולדנברג.

 קול לפתע שמעו החונה, במכונית יושבים השניים בעוד
 חשודה בצורה החונות המכוניות את שראה שוטר, ברמקול.
 איתן חבר־הכנסת שם. לעמוד יכולים שאינם להם הודיע בצומת,

 לא זה גם אבל חבר־כנסת!" ,,אני לשוטר: ואמר מהמכונית יצא
הצומת. את יפנו שהשניים על״כך עמד השוטר עזר.

 להעביר למי ראש״הממשלה לתשובת הסניגור מחכה זה בשלב
 כיצד הזהיר שמיר יחליט זו בדיקה אחרי רק לבדיקה. החומר את

לפעול.
 לנקוט שמיר של דעתו על כלל יעלה לא כי טוענים ציניקאים

 פרשות ויגלה המעיד בו יתנקם פן מחשש - זו בפרשה אמצעים
הליכוד. של דומות

 בפיצוץ להסתכן לעצמו להרשות יכול אינו שמיר שיקול: ועוד
 בחרות עמיתיו עם לעימות נכנס שהוא בשעה ממשלת-האחדות

ועידת-התנועה. של כינוסה לקראת

 נפגשים היו בטלפון. שעות מדברים
פרטיים. שמות של ביחסים והיו הרבה,

 שהוא אחרי להידחק. אוהב לא ״בעלי
 ראש־ אותו ועשה יחד את לפרס קנה

אליו. נדחק ולא הצידה, זז הוא ממשלה,
עו ואינני מיקצוע לי שאין ״חבל

 מכל דעתי את מסיח היה אולי זה בדת.
 זה אבל ביום, אחדות לשעות הצרות

 אחרי שגם יודעת אני מאוחר. לא עוד
 את יעזוב לא הוא ישתחרר שבעלי
 מקווה ואני כאן, נישאר אנחנו הארץ.
 מעמד מחזיק הוא יזוכה. שהוא מאוד
 שנחתו הצרות כל למרות מתאבד, ולא

 את להוכיח נלחם שהוא מפני רק עליו,
 אהיה ■ואני אותו. שמחזיק מה זה חפותו,

שאוכל!״ ככל לו לעזור כדי לידו, כאן
 צעירה איזאבל, של דבריה כאן עד
 השבוע אותה כינה שבעלה ענוגה

צדק. והוא הזאת״. האצילה ״האשה
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