
במירעגז

גיא תובעת
להעיד ולא לבלוע

 העזרה בקשת את שלו, קריאת־הכאב
נתון. הוא שבה הנפשית המצוקה ואת

מישפט
כדורים

בבית־המעצר
 במרתף־ העדות, לפני ■
 הצליחו המעצרים. 1
 למסור הנאשמים 1
לעדה. סמים |

חשו־ עדה היא מצקפשווילי לוליטה

 החשוד של לביתו משם וטילפן לנד
 סוחר של כידיד התחזה הוא בישראל.

 ואמר קולו, את חיקה הולנדי, סמים
 ממנו הטלפון ״האם הישראלי: לנאשם

 כדאי אולי טוב? טלפון הוא מדבר אתה
 מטלפון בחזרה אלי ותטלפן שתלך
טוב!"

משמ את שהבין הישראלי, הנאשם
 במשך חיפש טוב״, ״טלפון המילים עות
 יוכל שממנו ציבורי טלפון דקות 20

 שהמישטרה מבלי הולנד, עם להתקשר
עקבותיו. על תעלה
היש הקצין עם ודיבר טילפן הוא
 מישטרת במטה זמן באותו שישב ראלי,

 התקשר שעימו מכשיר־הטלפון הולנד.
 של הטלפון היה הישראלי הנאשם

במישטרת־אמסטרדם. מיחלק־הסמים

(אשתו...״1 בעד שרקחה המפורסמת או העשירה האשה

 קשה ״היה
הילדים! אח לעזוב

 בדי־ נמצאו אדרי ורפי דקלוד̂ 
במלון־דניאל. הארעית רתם
 לפני פתחה החדשה אדרי הגברת

 בשימלת־ לבושה כשהיא הדלת, את
 את שהדגישה חגורה הדוקה, חומה מיני

 ארוכות־ארוכות, רגליים וזוג מותניה
קומתה. את שהאריכו
 לחד־ שעוברים כך מעוצבת הדירה

 אן־ חדר־השינה. דרד רון־האורחים
 פזור, ארוך, כהה שיער בעלת קלוד,

 גילה מכפי צעירה חזות לה המשווה
שצנ עד חתולי, בהילוך הובילה ),37(

 רגל ושילבה הספה על בהכנעה חה
שזופה. ברגל שזופה

 של תוצאה ״הוא הסבירה, ״השיזוף,״
באילת." בסונסטה, שבילינו ירח־דבש

 של הזורחות ההבעות הצטרף. רפי
 שמלאו הענקיים זרי־הפרחים השניים,

 והסופרל־ בקבוק־השמפניה החדר, את
 כמעט שם שהופרחו ההדדיים סיבים

 — נתוני־הפתיחה את ממני השכיחו
 מבטיחות כותרות חפוזים, גירושין
נישואי־בזק. לרוב, ליכלוך
 המיקרה שזהו שאומרים יודעת ״אני
 האשה או העשירה האשה של הקלאסי

 מאשתו!" בעל שלקחה המפורסמת,
אמרה.

 (מצירי), באנגלית התנהלה השיחה
ו אן־קלוד) (מצד אנגלית־צרפתית

אדרי). (מצד עברית
 טרח במיוחד, מנומס מארח אדרי,

 אמא של ידיה ״מעשה עוגיות, להביא
 בחצור־ עדיין גרה אדרי של אמו שלי."

הגלילית,
 לאשתו (בצרפתית) העיר אדרי

הקצר שימלתה את שתסדר הטריה
למת אוזנו את העת כל והיטה צרה,
 הצמוד, בפיקוחו לתהות, ביקשתי רחש.
 מאחורי מסתתר מה אן־קלוד, מיהי

השנה. של ביותר המפתיעה הרכילות

חת־עמר.
 של כבתו במארוקו, גדלה כיצד

 שנה 30 במשך שכיהן מי מיליארדר,
 מה שם? היהודיות הקהילות כל כנשיא

 מקורב שהיה מי של כבתו חייה היו
לבית־המלוכה?

 חופשו- את לבלות זכתה אן־קלוד
 בחברת בסקי, ולעסוק בספרד תיה

 לפני שנפטר עלי, הנסיך של בנותיו
חודשים. שלושה
 אי־פעם שנתקלה זוכרת היא אין

 בין היחסים — להיפר באנטישמיות.
 בכלל, נהדרים. היו לערבים יהודים
נהדר. הכל אן־קלוד, על־פי

 ,14 בת אן־קלוד כשהיתה כבר
 את לבקש מארוקו מכובדי התחילו

המקום. כמינהג ידה,
 נישואי- להינשא נהוג היה בזמנו
 אן־קלוד של נישואיה אולם שידוכין,
 בעלה את אישית. היכרות על התבססו
הכירה — מארוקאי יהודי — הראשון

 לו נישאה והיא וחצי, 16 בת כשהיתה
 את■ מתארת אן־קלוד וחצי. 17 בגיל
 שומרת היא אידיליים. בצבעים חייה
 במא־ הערביות חברותיה עם קשר על

 העובדה חרף הזה, היום עצם עד רוקו
לישראלית. בינתיים שהפכה

 התגוררו הקודם ובעלה אן־קלוד
 שם מתגורר אחיה, דניאל, בפאריס.

 ענקית רשת של כנשיא ומשמש כיום,
 מתגוררת אחותה, בבט, כתי־כלבו, של

בניו־יורק.
 אלה אך — להודות לה נעים לא
 הבת שהיא — לעשות מה החיים,

 הוא* לדבריה אביה. על הפייבוריטית
 לבין פאריס בין זמנו את כיום מחלק

 על מדלגת היא בחתוליות מארוקו.
חסן. המלך לבין אביה בין הקרע מוקש:
 שאליה ישראל, את עמר שעזב מאז

 הוא בהא־הידיעה, החתונה לרגל הגיע
 כל־כך ביום. פעמיים אליה מטלפן

מתגעגע.
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 בבית״ה־ המתנהל במישפט־סמים בה
בתל־אביב. המחוזי מישפט

 מרשת חלק היו ובעלה לוליטה
 שקיבלה היא ולוליטה להברחת־סמים,

 בדואר. הסם את שהכילה המעטפה את
 וחצי לשנה נידונה בעבירה חלקה על

 יותר, פעיל שותף שהיה ובעלה, מאסר,
 העידו הם שנות־מאסר. לתשע נידון

חברי־הרשת. יתר נגד במישטרה
 ב־ להעיד בני־הזוג הוזמנו כאשר

הב סירב שותפיהם, נגד בית־המישפט
 הוכרזה אומנם לוליטה להעיד. על

 סירבה לא היא אבל כעדה־עוינת,
להעיד.
 פנינה התובעת גילתה עדותה בזמן

 הובאה כאשר מדהימה. עוברה גיא
 למרתף־המעצרים משה־תירצה העדה

הנ הצליחו בתל־אביב, בבית־המישפט
 לה להעביר הם, גם העצורים אשמים,

 מסוממת שתהיה כדי כדורים, כמה
עדותה. בעת

 לוליטה: ענתה התובעת לשאלות
 כחולים, כדורים שלושה לי נתן ״הוא
 הוא מיליגרם. 10 ואליום אחד שכל
 אוכל לא ואז לבלוע, כדי שזה לי אמר

להעיד."

מישטוה
310 טלפון

 הערימה הנזישטרה 1
 נפר והוא החשה־ עד 1
בפח. \

 הנאשמים שלושה, נגד במישפט
 מתמקדות לישראל, הרואין בהברחת
 בינלאומיות בשיחות־טלפון הראיות

 התובעת המישטרה. על־ידי שהוקלטו
ביק אחיטוב, נורית עורכת־הדין בתיק,

ההק את לקבל מבית־המישפט שה
מתנג הסניגורים ואילו הללו, לטות
 שיחה היא שהוקלטה השיחות אחת דים.
 אשד, גדי ישראלי, קצין־מישטרה בין

הנאשמים. אחד ובין
להר נסע הישראלי קצין־המישטרה

שר- הקלאסי המיקוח שזהו שאומוים יודעת .אני

 )10 מעשר (המשך
 כנראה יטרידו ואשר הצעיר, וורטר
הרגישים. בני־הנוער את לנצח

 על כזובה, הוות על כתב ניב רב
שנמ אמיתות ועל גיהינום על אהבה,

 תעתועים על כתב הוא בטרם־עת. חקו
 את כאב הוא מילחמת־הלבנון. ועל

 במיל־ שנפלו ״חיילי־הבדיל״ של כאבם
 עליהם: וכתב זו, חמה

 צעירים אלפים ממאות אחד רק
הבז המולדת למען שנהרגו קרביים
בזנית

תככים. ומשחקי
 הגיזענות: נגד כתב הוא

 אחד מרחם כולם
 מתים לבסוף כולם

 נטמנים. עפר ובאותו
מות על הוא בקובץ האחרון שירו

מחת במקום פאב

 רחוק שלי שבראש ״מה האידיאליזם.
המציאות". מנוכח

 לחזור אמור היה שעבר בשבוע
 אחותו אצל הגיע. ולא הצבאי, לבסיס
 אבל שהשאיר. מיכתב־התאבדות מצאו
וב בעיתונים תמונותיו פירסום אחרי

 בפאב קצין־ביטחון אותו גילה טלוויזיה
תח היה הפאב התאבד. לא הוא באילת.

את יבין שצריך שמי קיווה אולי ליף.

 גישואין
16 בגיל

 בקניטרה נולדה עמר *^ן־קלוד
 מישפ־ עקרה אחר״כך שבמארוקו.

לקזבלנקה. חת־עמר
 ללמוד אן־קלוד נשלחה 13 בגיל
 ואחותה. אחיה גם כך בפאריס.

במישפ־ ה״סנדוויץ׳״ היא אן־קלוד
בחתונה ורפי

סאן־לוראן איב ל
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