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שתול? סם
יום בכד קורא לא זה ■
או 1 צ מ ר! נ צ צי קיר! א ח ו
ש | שי זכאי יצא והוא ח

 בית־ מזה. מאור רחוקות לעיתים
 חשיש נמצא שברשותו אדם המישפט

 עבד־אל־ אבל וחצי. קילו של בכמות
השבוע. בכר זכה אבו־צווירה עזיז

 אבו־צווירה נסע השנה באוגוסט
ח במכונית מת הוא שם מעזה, שלו פ

 בעיר באיזור־התעשייה לרחובות. גורר,
 הוא ועצרוהו. שוטרים שני אחריו עקבו

 אבל נעצר, כאשר ומופתע מבוהל היה
 שבא ולחיפוש למעצר, התנגד לא

בעיקבותיו.
 כסא־ על ישב בריח יוסף השוטר

 את ומישש מרפקו על נשען הנהג,
 סוליית־ מצא שם שליח. המושב שטיח

השוטר הבחין זמן־מה בחלוף רק חשיש.

שיינפלד פרקליט
הסם? את המודיע שתל האם
 שלידו, למושב מתחת נוספת, בשקית

 במישקל סוליות־חשיש, חמש עור ובה
וחצי. קילוגרם של כולל

 כל לו שאין החשוד טען מההתחלה
 כדי למכוניתו. הסם הגיע כיצד מושג

 בדיקה לחשוד נעשתה זו טענה להפריך
 לאתר כדי ״טבילת־ידיים", המכונה

 לא הבדיקה ידיו. על שרידי־חשיש
סימינ״חשיש. כל העלתה

 טבי־ את בדקו המישטרה מעבדות
שע הניילון על שנמצאו עות־האצבע

תא לא מהן אחת אף אבל הסם, את טף
החשוד. טביעות את מה

אבו־צווי־ מסר במישטרה בחקירתו
 פועלים בוקר בכל מביא הוא כי רה

 וכי ברחובות, לאיזור־התעשייה מעזה
 עבודה וחיפש לנסוע המשיך יום באותו
 במישטרה פירט הוא מיפעלים. בכמה

 ואת יום, באותו נסיעתו מסלול את
 לא זו גירסתו עצר. שבהם המיפעלים

כלל. נבדקה
 שיינ־ אבשלום עורך־הדין הסניגור,

 את הוכיחה לא שהתביעה טען פלד,
 היה שהסם מאחר לדבריו, האשמה.

 לא הנהג, שליד לכסא מתחת טמון
 היה לגלותו. אפשרות כל לנאשם היתה
המי את למישטרה שמסר מי כי ברור

 ידע במכונית הסם של מקומו על דע
 את שתל שהוא ויתכן מדוייקים, פרטים

הנאשם. את להפליל וניסה הסם,
 הנאשם כי העלו שהבדיקות מאחר

 לא וטביעות־אצבעותיו בסם, נגע לא
 תומך הדבר החשיש, עטיפת על נמצאו

 טורחת המישטרה היתה אילו בחפותו.
שי שהוא ומוצאת גירסתו את לבדוק

 למיפעלים בוקר באותו נסע ושלא קר,
 לתמוך בכך שהיה יתכן סיפר, שעליהם
 נעשה משלא אולם התביעה. בגירסת

כ הנאשם, של גירסתו נותרה הדבר,
 סביר זה ואין עבודה, חיפש בוקר באותו
 בחשיש, מלאה מכונית משאיר שהיה
ארוכות. לשעות לעבודה יוצא הוא כאר

הש בבית־מישפט פס, הרי השופט
 הסניגור טענת את קיבל ברמלה, לום

מהאשמה. הנאשם את וזיכה
2624 הזה העולם

 סידרה התחילה וכאן ״כוסית״, לתיקווה קרא ערב■ פועל
לסרט וושא לשמש ■כלה אשר אירועים, של משוגעת

טורה
 הערבי הפועל אמר כוסית!" ״איזו

 ראה כאשר בחולון, במיפעל־הדוודים
 לקנות שבאה ),21(מרדכי תיקווה את

הו הוא המיפעל. שממול בחנות צמר
 ״תיזהר חנות־הצמר: לבעל וקרא סיף

 עבריינית היא לך, תרביץ שלא ממנה
ומסטולית!"
 נאה, גיזרה בעלת צעירה תיקווה,

 להריונה, האחרונים בחודשים אז היתה
במיוחד. רגישה היתה לכן ואולי

 לי זרק שהוא ברגע אז, התחיל ״זה
פגיעה... נורא בחורה אני מילים.

 מדבר אתה ,למה אותו: ״שאלתי
 מכיר לא בכלל אתה חשבוני? על ככה

 הוא שנה חצי שכבר אמר הוא אותי!׳
עלי." דלוק

 חברה־לחיים, עם מתגוררת תיקווה
 בחולון. אחיו בדירת )36(משולם דודו

 זה ואשה כבעל ביחד גרים השניים
בנות. שתי להם ויש שנים, מחמש יותר

 מבקש ישבנה, את ומשבח שדיה את
 להבליט או החולצה את למתוח ממנה

 התאפקה שנה חצי במשך החזה. את
 באותו דיבוריו אולם מילה, אמרה ולא

 הרגיזה עוד הסאה. את הגדישו בוקר
 מיפעל שבעל העובדה תיקווה את

 הערבי, של מעבידו חזן, עמוס הדוודים,
 הוא גם צחק אלא כבודה, על שמר לא

פועליו. עם יחד
מה וברחה לבכות המשיכה תיקווה

 ולהציל להתנקם נחושה בהחלטה מקום
 ״וזאת דודו. של וכבודו כבודה את

 תיקווה אמרה שלי!״ הטעות היתה
 מציק שהוא שנה חצי ״אבל אחר־כך.

 אלך?" למי לדודו? אלך שלא אז לי,
 משולם, דויד את להביא חשבה כאשר

 כתוצאה יקרה מה בדעתה העלתה לא
מהתערבותו.

 ואלה שכנים, אצל התעכבה תיקווה
מלערב ממנה ולמנוע להרגיעה ניסו

בבית־המישפט מרדכי תיקווה
אסר כבוד פטיש, מוט־ברזל,

 מוכר ועבריין נרקומן הוא משולם
̂ למישטרה.
 זבל! אתה! מניאק ,איזה לו: ״אמרתי

 שאני יודע אתה מתבייש? לא אתה
 בעלי, זה מי יודע ואתה נשואה, אשה

 לך עדיף כאן. עוברים תמיד אנחנו כי
 את אביא שאני או ממני סליחה לבקש

בעלי!׳״
 הערבי הפועל צחק תיקווה, לדברי

 100 גם להביא יכולה שהיא לה ואמר
מפחד. איננו הוא איש,

 אם ושאל ביצים, לו שיש אמר ״הוא
 לכיוון והצביע אותן לראות רוצה אני

מגונה.״ תנועה ועשה איבר־מינו
 את וראתה מסביבה הביטה תיקווה

הדב למישמע המגחכים האנשים כל
 רואים ״כולם לבכות. התחילה היא רים.

 אני אם שלי בילדה מסתלבטים. וכולם
 לו: ואמרתי לבכות התחלתי משקרת!

 אלך ואני פה חכה ביצים? אומר ,אתה
לדורו!׳״ לקרוא

דם♦
דמעות מרוב

הפו לה מתאנה תיקווה דברי
מהלל הוא שנה. חצי זה הערבי על

 אבל פניה את רחצה היא משולם. את
 לדירה חזרה והיא עבר, לא כעסה

הגבר. את והזעיקה
 ראתה לדירה, תיקווה באה כאשר

בט ומביט במיטה שוכב משולם את
 הוא אין נרקומן, שהוא מאחר לוויזיה.

 בבית, זמנו רוב את ומבלה עובד,
בטלוויזיה. וצופה במיטה שוכב כשהוא

 ,דודו, לו: ״אמרתי תיקווה: סיפרה
 בן־אדם יש שלך! הכבוד קום! דודו,

 מילים ואומר שנה, חצי כבר לי שמציק
 מסתלבט, יעני, צוחק! ועמוס כאלה,

אשתך!״׳ שאני יודעים והם
 הוא להתלבש. והתחיל קם דודו

וש בעצמו, יסע שהוא לתיקווה אמר
 התעקשה. היא אבל בבית. תשאר היא
 לא ממשולם שקיבלה סטירת־לחי גם

 משולם בבית. להישאר אותה שיכנעה
 מאחור ישבה והיא למכוניתו, נכנס

 הפועל את עבורו תזהה שהיא ואמרה
גסות. מילים לה שצעק

 את ראו למיפעל־הדוודים בדרכם
 בן־שושן, שימעון ),20( הצעיר ידידם
 למשולם אמרה תיקווה ברחוב. צועד

 איתם, לבוא לו ולקרוא לעצור שכדאי
 אבל פועלים. הרבה עליהם יתנפלו פן

לריב? הולך אני ״מה לה: אמר משולם

 בן־שו־ את צריך לא לדבר, הולך אני
 לספר הספיקה כבר תיקווה אבל שן.״

 והוא שספגה, העלבונות על לידיד
אליהם. הצטרף

 למיפעל־הדוודים, הגיעו השלושה
 אחרי־ 5 בשעה בחולון, התנאים ברחוב

 הפועל אמר תיקווה, לדיברי הצהריים'
 שהיא חשב אלא אליה, התכוון לא כי

 גם הוא ונרקומנית. זונה אחרת, מישהי
 מגונות תנועות עשה או שקילל הכחיש
איבר־מינו. על והצביע

 תשקר! ״אל לו: ואמר התרגז משולם
 לה ירד דם בוכה, הביתה חזרה היא

בכי!״ מרוב מהעיניים
 ואז זה את זה דחפו קיללו, הגברים

 משולם פטיש. מרים הפועל כי ראו
 אנשים אותו. והרים מוט־ברזל מצא

הניצים. בין והפרידו התערבו
 משולם אמר כתב־האישום לדברי

 יפוצץ שהוא חזן, עמוס לבעל־המיפעל,
 בעל־ זה שהיה טענה תיקווה ביתו. את

 בלילה, שיבוא עליהם שאיים המיפעל
ממנו. ישמעו עוד ושהם

מירדף
מהסרטים

 ומשו־ הביתה, הלכו שכולם חרי
 עם סולחה לעשות התכוון <£לם

 הענין, את ולסיים חזן עמוס של אביו
בפרשה. חדש פרק החל

 את לחפש כדי ואחיו חזן יצאו בערב
 של לביתו הגיעו הם ובן־שושן. משולם

 אחרי בבית. אותו מצאו ולא בן־שושן
 הדירה, מן וירדו אחיו עם שדיברו
מתו אקדח ששלף בבן־שושן, נתקלו

 ימים כמה גנב שאותו גרמנית, צרת
 אולם־ ליד שחנתה ממכונית קודם

בחולון. שמחות
 של לגופו אקדחו את כיוון בן־שושן

תזוז!!״ ״אל לו: ואמר חזן
 את והפיל קפץ חזן של אחיו אבל

 בין מידו. נשמט והאקדח בן־שושן
 ומהלומות, מכות הוחלפו השלושה
 את מיפעל־הדוודים בעלי עזבו ולבסוף
 על בן־שושן את והשאירו המקום
זב־דם. הארץ,

 כבודה עוד זה היה לא זה מרגע
 את ששיחק תיקווה, של הפגוע

 שנחבל בן־שושן, המרכזי. התפקיד
 בא כעת כי החליט דם, ושתת בראשו

 אמר הוא חשבונות. לחסל שלו תורו
 עם סולחה לעשות מתכוון. אינו שהוא
 חומר־ לו שישיג ממשולם וביקש איש,
מיפעל־הדוודים. את לפוצץ כדי נפץ

 תיקווה את שלחו הגברים שני
 שכניהם, התורכים, אצל קפה לשתות

 לבנת־ הכינו שם בדירה. והסתגרו
 אותה הטמינו בבוקר 6 ובשעה חבלה,

הופ הפצצה מיפעל־הדוודים. דלת ליד
 ממקומה. המיפעל דלת את ועקרה עלה

 הזגוגיות התנפצו סמוכים בבתים
הפיצוץ. מעוצמת
 בעל־המיפעל בא הפיצוץ אחרי

 בקופת״חולים, משולם את לחפש
 מירדפי־ בכמה הסתיים והעניין

 ובן־ משולם כאשר מהסרטים, מכוניות
 בניגוד אדום, ברמזור עוברים שושן

 מצייתים ואינם כניסה״, ״אין לתמרור
 של בסופו לעצרם. שניסו לשוטרים

 על השליטה את משולם איבד דבר
 בעמוד־ ופגע המדרכה על עלה הרכב,

 להימלט ניסה כאשר נעצר הוא חשמל.
מהמקום.

אגא;
ישמור! אלוהים

 הגב־ שני של מעצרם עיקבות ^
המישטרה תיקווה. גם נעצרה רים ^

 סיפורה את סיפרה והיא אותה, חקרה
 אבנור, חנה השופטים לפני שהוגש
הכהן. וצבי גילעדי ישראל

 המישטרה: לחוקרי תיקווה אמרה
 הוא שלו! בפנים להעיד יכולה לא ״אני

 ונורא הבן־אדם! אותי, גידל הוא ,36 בן
 21 עד 16 מגיל אני זה. על לי כואב
 אני משותפת. ילדה לנו ויש איתו חיה
 רואה, אתה אותו... להפיל יכולה לא

פוחדת..." ואני לי כואב
 את תיקווה גילתה לאט־לאט

ירוש ״אני ואמרה: העצוב סיפור־חייה
 לי יש בהרי־ירושלים. ממושב למית
 רוצה לא אני ישמור, אלוהים אבא,

 מהבית, ברחתי אני אותו. לראות
 נרקומנית, חברה אצל לגור ובאתי

 הוא החברה של שמה .16 בת כשהייתי
אותה. רצחו מתה, כבר היא אבל שולה,

 אמא כמו היתה והיא ילדה, ״הייתי
 בא היה הוא שם. היכרתי דודו את שלי.

 לא הוא אותו. והיכרתי סמים, לקנות
 הייתי כבר אני לסמים. אותי הכניס

אותו. כשהיכרתי בסם
 אני הסמים. עם התחלתי 16 ״בגיל

 לא פעם אף לצאת. לעצמי לעזור רוצה
 סיפורים ושומעים בבית־סוהר, ישבתי
ישמור.״ אלוהים כאלה,

 ואחרי ממעצר, שוחררה תיקווה
 שני השניה. בתה את ילדה חודשיים
 ובכתב־ בפברואר נעצרו הגברים
איו של בעבירות נאשמו הם האישום

 ברכב שימוש חומר־נפץ, הנחת מים,
 עבירות־תנועה, ושלל רשות ללא

 נתפס ומיד ממעצרו, שוחרר משולם
 נשפט הוא פריצה. מבצע הוא כאשר

 לשנת־ ונידון הפריצה על בינתיים
 תלויות שהיו נוספות, שנתיים מאסר.

בסך־ הן. גם הופעלו נגדו על־תנאי

הלברשטאט פרקליט
אדום ברמזור מעבר חומר־נפץ, הנחת

 שהודה אחרי שנות־מאסר. שלוש הכל:
 שלומי עורר־הדין וסניגורו באשמה,

 בית־ סיים לעונש, טען הלברשטאט
 על בעבירות לרון המחוזי המישפט

 משולם על והטיל תיקווה, של הכבוד
 שלוש על הנוספות וחצי, שנתיים עוד

כעת. מרצה שהוא השנים
 מכיוון עונש, נגזר טרם בן־שושן על
 קצין־מיבחן של בתסקיר צורך שיש

 עורך־הדין סניגורו, הצעיר. גילו בגלל
 עיסקת־טיעון עבורו עשה אמיר, ציון
 הודה ובן־שושן הפרקליטות, עם

לעונשו. ומחכה באשמות
₪ אלד; אילנה
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