
 חן מצאו בישראל הטובים החיים
 תמימה שנה במשך אבל אסולין, בעיני

 פרצו אז עבודה. למצוא הצליח לא
 פלאטו־שרון הגיסים. בין סיכסוכים

 ודרש בגיסו, לתמוך להמשיך סירב
 כי טען הגיס ואילו לעבוד, ייצא שזה

 ל־ המגיע כסף סכום לו חייב פלאטו
 שנות־עבודתו עבור רולר אלף 400

הכסף. את ודרש אצלו,

 של מיזוודה *^
חומד־גפץ

 הלכה הגיסים בין מריבה ^
 עצמה את מצאה אנט והתעצמה. 1 1

השניים. בין מביך במצב
 את להשיב כוחה בכל ניסתה היא

 ומכרים שכנים גם שלום־המישפחה.
 בין לפשר בכוונה לתמונה, נכנסו

השניים.
 הגיסים בין נחתם 1985 באוקטובר

 לשלם פלאטו־שרון התחייב שבו הסכם
 בתשלומים. דולר אלף 200 לגיסו

 טוען השאר ובין ״הואיל נאמר: בהסכם
 בגין לפצותו סמואל על כי אסולין
 עליו כי וכן עבורו.... שעבד השנים
 והואיל שונים... כסף סכומי לו להחזיר

 את מצדיק שאינו למרות וסמואל,
 בכל מוכן כלפיו, אסולין של טענותיו

 יחסי־ על לשמור רצון מתוך זאת,
 לו לשלם ומכובדים, תקינים מישפחה

 לפי דולר אלף 200 של הסכום את
ההסכם....״ תנאי

 הסתיימה. הפרשה כי נדמה היה
 הצ׳ק את לגיסו נתן פלאטו־שרון

 ונסע ההסכם, על־סמך הראשון
 וברגע במילאנו נעצר הוא לאיטליה.

 חצי במשך שם ונשאר מהמטוס, שירד
בכלא. שנה

לחיי טוב כל־כך לא ץה
/  פלאטו־ סמואל אמר המישפחה." ( /

 הזה השלם לשאלת בתשובה שרון
 ובין בינו המתמשך הסכסוך בעניין

 פלאטו־שרון־ אנט אסולין. ז'אק גיסו,
 הנושא על לדבר מוכנה אינה אסולין
בשמה. בעלה אומר כך הכאוב.

 כמו פרץ, המישפחתי הסיכסוך
 בגלל רבים, מישפחתיים סיכסוכים

 עבור שנים 15 עבד אסולין ז׳אק כסף.
.1983ב־ לישראל ועלה העשיר, הגיס

 בווילה התגורר אחדים חורשים במשך
 בסביון, וגיסו אחותו של המפוארת
 באותה נאה וילה לעצמו שכר ואחר־כך
 ל־ שהגיעו רמי־השכירות, את השכונה.

הע הגיס שילם לחודש, דולר 1600
 אמר גיסי כי הווילה, את ״שכרתי שיר.

 שלו המוניטין בגלל — יכול שאינו לי
 יותר לרמה ארד שאני להסכים —

 בתדמית צורך שיש אמר הוא נמוכה.
 אסולין העיד טובה,״ מישפחה של

בבית־המשפט.

בביתה אגם פסל ויצירת־אמנות: אנט
מאיטליה ז״פן־תמשת

 מבית־הסוהר לברוח הצליח כאשר
 של במוחו עברו כגיבור, לישראל וחזר

 והוא שניים, הירהורים הה״כ־לשעבר
 עם שעשה ההסכם את לבטל החליט

 מסכת השניים בין החלה אז גיסו.
 כעת הנמצאת ומישפטים, השמצות,
בעיצומה.

 בעניין פלאטו־שרון שמסר בתצהיר
 הוא גיסו, עם שעשה ההסכם ביטול
 ורק אך הנ״ל הסכם על ״חתמתי כותב:

 באיומים, ומסחיטה מכפייה כתוצאה
 הוא ז׳אק אסולין... מצד עלי שהופעלו

 לאחותו נישואיי ומאז אשתי, אחי גיסי,
 וגרמתי כחספית, מבחינה בו תמכתי

 ישתכר ושהוא תעסוקה לו שתהיה לכך
 כתוצאה קיבל, הוא בכבוד. למחייתו

 גבוהות, כספיות הכנסות זו, מתעסוקה
 כישוריו שהצדיקו למה מעבר הרבה
 רבות שנים במשך האיש. של ורקעו
 ומועדון־לילה מיסעדה בפאריס ניהל
 זה בעסק ועשה אשק בל לה בשם

 מכך כתוצאה גרף ואף שלו, כבתוך
גבוהות. כספיות הכנסות
 מצרפת ז׳אק של בריחתו ״מאז

 חתימת לפני קצר לזמן ועד לישראל,
 בפרנסתו, אני נשאתי הנ״ל, ההסכם
 ושילמתי בסביון... בית עבורו שכרתי

 ורק אך ומחייתו... קיומו הוצאות את לו
 את לרצות על־מנת גיסי, היותו בגלל

 מישפטית חובה מתוך ולא אשתי,
כלשהי.

 בואו מאז חודשים מיספר ״בחלוף
 שיחפש בו מפציר התחלתי לישראל,

 עצמו. את ויפרנס תעסוקה לעצמו
 שאני האהדה כל עם כי לו הסברתי

 לתמוך להמשיך אוכל לא — לו רוחש
 ומנהל עבודה מכל נמנע כשהוא בו...

 סירובו רקע על בטלה... של אורח־חיים
 סירובי רקע ועל לעבוד, להתחיל
 הידרדרות חלה בו, ולתמוך להמשיך
 ההזדמנויות, באחת בינינו. ביחסים

 בוטה, בצורה התבטא בביתי, כשביקר
 אשתי. וכלפי כלפי ומאיימת גסה

 לו והודעתי הבית, את לעזוב ביקשתיו
 לפרנסו. בדעתי אין שוב רגע מאותו כי

לפני אחדים חודשים אירע הדבר

פלאטו־שרון־אסולין אנט
לנשואי! התננד האח

ההסכם. חתימת
 להביא ממאמציו ז׳אק ״משנואש

 עלי מאיים החל בהחלטתי, שינוי לידי
 דולר אלף 200 לו אשלם לא שאם

 לידי יביא הוא מסויים, חודשי ותשלום
 כי טען הוא לצרפת. והסגרתי מאסרי
בצרפת עבורי שעבד השנים במשך

 בידו וכי רב, מרשיע חומר נגדי אסף
 מרשיעים, מיסמכים מלאה מיזוודה

חומר־נפץ. בבחינת שהם
 עלי השפיעו הללו האיומים ״...

 והכניסו אותי הפחידו מאוד־מאוד,
 מתוך ולפחר. כבד נפשי ללחץ אותי

היכרתי ז׳אק, עם שנים רבת היכרות


