
 גום בדילי, במישבט הסתבך
השנה בן התינוק ומבנו

 אמרה אז עניתי. לא צילצלו, טלפונים
 מישטרת־ (מפקד שברטי אשתי לי

 חיותה כי מספר והוא הקו, על רחובות)
 הולכת שהיא ואיימה אליו טילפנה

 חסר זה ״רק לעצמי: חשבתי להתאבד.
 כזה!״... בזמן תתאבד שהיותה לנו,

 הוא כאשר קולו את מרים (סוויסה
שאני סליחה ומתנצל) כך, על מדבר

 הסיפור כל נורא לי כואב זה צועק,
הזה...

 שבו ביום קרה מה להיזכר ניסינו
 אם חיותה את שאלתי הפריצה. בוצעה

 מבית־ ורדי את שהורדנו היום היה זה
 אנחנו ככה הוצאנו, הורדנו, החולים?
 עברית מדברים לא אצלנו אומרים,

לא זה אבל קלה. עברית אלא כבדה,

התובעת ליד לשבת העדיף 'טרה,
להגן בא הוא שעליו הנאשם,

אחיו עם מתנשק סבירהיה
וישר מרובע

רג׳יניאנו והתובעת סבירהזה העולם ולדמן, אבי
שם מאשר פה מוטב

 מאמץ והוא יותר, עוד קשוח
 ,תיזהר! לי: אמר הוא למישטרה.

 האמת, ולפי בסדר יהיה שהכל
 המיש־ ועם עורכי־דץ עם תתייעץ

 עשיתי.״ ופן טרה.׳
 לדוכן־העדים סביר עלה כאשר

ואמר אחיו, עדות את אישר הוא

 היו ביניהם שהיחסים למרות כי
 לעצמו חובה ראה הוא פושרים,

 צרה. בעת אחיו אל להתקשר
 סביר כתב ומרובע קשוח כקצץ

 עם לשיחת־הטלפון זיכרון־דברים
 לצוות־החקידה אותו ושלח אחיו

סוויסה. רפי בעניץ שחקר

סוויסה ואלים רפי
הבעל בעחת התערבה האשה

 הודיעו שבו היום היה זה יום. אותו היה
 בר־ חיים שר־המישטרה, מלישכת לי

 אז הסנדק. להיות מסכים שהוא לב,
 גדול, יותר ברית לעשות החלטנו
 הזמנו איש 150 במקום השר. לכבוד

איש... 300

 ללמוד דצ<מי
מישפטים

לבית באנו כאשר חר־כך,
 בני, של במעצרו לדיון המישפט ^

 לא פריצות, 40ב־ חשוד שהוא שמעתי
 לא אני לבכות... או לצחוק אם ידעתי

 שלי אבא פשוט. אדם אני עורו־דין,
 ללמוד רציתי ילדים, 13 עשה

יצא... לא זה אבל מישפטים,
 מתרגש, אני אם כבודו לי יסלח

 את אוכל שאני חודשים כבר זה אבל
 חיותה את ליויתי שאני אומרים זה...

 אחד כל מלווה תמיד אני אבל לדלת,
 מפני זה חינוך, בגלל רק לא זה לדלת;
 הייתי וכאשר שכור, בבית גר שאני
 בית־סוהר. כמו הבית את גידרו נציב
 את פותחים כאשר כלבים, שני לי ויש

 את פותח הממזר, הגדול, הכלב השער,
 לתפוס אפשר ואי החוצה ובורח הדלת
אותו.
 אחד כל מלווים אשתי, או אני, אז
 ואם יברח. לא שהכלב ומשגיחים לדלת

 אותו מלווה אנ< חשוב־חשוב אורח זה
 צריך 'שאגי טראגי זה הכביש. עד

 דברים על ולהתווכח כאן לעמוד
וחיותה.״ ורד שאמרו
במישטרה נגדי העידה שהיותה מאז

 אותה שראיתי עד אותה, ראיתי לא
 של שרשרת עם בבית־המישפט כאן

 לאומי, גיבור להיות צריך ואני שקרים,
 ומי לעצמי... משהו לעשות לא כדי

 שוורד אחרי — גירושין? דרש בכלל
 לדבר רשות ביקשתי כאן, להעיד גמרה
 לך יש איתנו, ״בואי לה: ואמרתי איתה
 האמא אבל נחמד,״ וילד אוהב בעל
 אני עדותה אחרי נתנה. לא שלה

 10ל־ אותם לשלוח כדי כסף, לוויתי
 — עכשיו? גט דורש ומי לאילת ימים
אנחנו. לא הם!

כל אותי, עצרו שבו בוקר באותו

 כזה דבר הראש, על עמדה העיתונות
 בבוקר אותי עוצרים בחיים. לי קרה לא

 להתקשר לי נותנים לא מוקדם,
 לי נותנים לא • שלי, לעורר־הדין

 לא ואפילו קפה, לשתות או להתפלל
 שלא שלי, במכונית לנסוע לי מרשים

 זרקו כאילו היה זה תראה. השכונה כל
בראש. ק״ג 10 פטיש לי

 של מעדותו קטעים כאן עד
סוויסה. רפי

 משגב, חיים עורך־הדין סניגורו,
 שנרקמה מזימה הוא העניין כל כי טען

■ אלדן אילגד, סוויסה• נגד בזדון

;־יישפט בכית־; סוויסה ודויד אלים
1לנוענ הסתבך האב
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