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עד־מדינה!״ אתה ״הרי לו: ואמרו
 ״אני לעברם: סילוביץ צעק בלהט

 כלום, עשיתי לא אני עד־מרינה! לא
 מישהו שפתאום עצמי על וחששתי

 על שומר אחד כל התיק. את עלי יפיל
 פעולה לשתף והחלטתי שלו העור

האמת.״ את ולספר

כרטיס<־ט<טה
^5 לארצות־הבר<ת4

 סילוביץ סיפר הרצח לאחר ץ^יד
 ולא הרצח בזמן ישן כי ^/למשטרה

 ארון־הברזל שנפל עד מאומה שמע
 העיר והרעש הקורבן, של מיטתו שליד
 לחוקרים רומז החל אחר־כך רק אותו.
 לשתף מוכן ויהיה יותר יודע שהוא
 מהכלא שיחרורו תמורת פעולה איתם
 לארי מישפחתו עם יחר להגר ועזרה

 שוכנעה שהמישטרה אחרי צות־הברית.
 ראיות סילוביץ של בידיו יש כי

הנאש שלושת את להפליל מספיקות
 חתמו עליהם, אמינה גירסתו וכי מים,
הסכם. על איתו

לג האסיר התחייב ההסכם על־פי
 בבית־ כך ולהעיר האמת כל את לות

 ה־ התחייבה לכך בתמורה המישפט.
 נשיא־המדינה בפני להמליץ מישטרה

שבג בתיק לסילוביץ, חנינה מתן על
 שבו פריצה, תיק כעת, יושב הוא ללו

 ההסכם שנות־מאסר. לשלוש נידון
 לסילו־ המבטיחים סעיפים עוד מכיל
 מתן את שיסיים לאחר מיד כי ביץ

הח את ויקבל בבית־המישפט, עדותו
 לחו״ל ישלח הוא המדינה, מנשיא נינה
המדינה. חשבון על

 לאר־ ויזה לקבל סילוביץ יצליח אם
 כרטיסי־ המדינה תקנה צות־הברית

 ילדיו. ושני אשתו ועבור עבורו טיסה
 עבורו תקנה כזו, בוויזה יזכה לא אם

 שאינו אחר ליעד כרטיסים המדינה
ישול כן כמו בוויזה. הצטיידות מחייב

 דולר 150 בסך דמי־מחייה לו מו
 1000 לעוד יזכה עדותו ובסיום לחודש

ראשונים. כדמי־קיום דולר
 הרגיז סילוביץ עם שנעשה ההסכם

 אבי הסניגורים ואת הנאשמים, את
 לנדש־ ואברהם פינקוס תמר עמירם,

 לנשיא־המדינה פנה לנדשטיין טיין.
 החנינה מתן את לדחות ממנו וביקש

 פסק־הדין מתן לאחר עד לסילוביץ
 בית־המישפט אם יקרה ״מה בתיק.
 כי ויקבע הנאשמים את לזכות יחליט

 שואל סילוביץ?" על כבר חשד נפל
הסניגור.

בלתי־ סילוביץ יהא כזה במיקרה
 רשו־ של בעזרתן וזאת להשגה, ניתן

 כדי נשיא־המדינה. ובכללן יות־החוק
 עורך־הדין ביקש נשכר, חוטא יצא שלא

 לעד. החנינה מתן דחיית את לנדשטיין
 מבורר במאסר סילוביץ נמצא בינתיים

גורלו. שיוחלט עד היסב, ושמור
 הרצח על סילוביץ סיפר וכך
בכלא:
 התעוררתי בלילה בשתיים בערך

 הרבה כדורי־שינה לוקח אני מלחישות.
 אני עלי. משפיע לא כבר וזה שנים,

 את ראיתי הכדורים. למרות מתעורר
 לי יש השולחן. מול מדברים ופז עמרם
 אבל אורכה, לכל למיטה מסביב וילון

לחדר. להציץ אפשר
 אור היה לא לשירותים, כרגיל קמתי

 מבחוץ האור את מכבה סוהר כי בחדר,
 את המחברת הדלת, אבל לילה. כל

 ודרכה סורגים עשויה למיסדרון, התא
במי היו כולם מהמיסדרון. אור נכנס
 לקחתי שלי, הארון את פתחתי טות.

במי מעשן עמרם את וראיתי סיגריה
סי ממנו והדלקתי אליו ניגשתי טה.

גריה.
 כאשר רערה עמרם של שידו ראיתי
 למיטה. חזרתי הסיגריה. את הדלקתי

 מהמיטה עמרם ירד שעה חצי אחרי
 קפץ פז דרור. של למיטה וניגש

בכרי והתיישב לדלת ניגש מהמיטה,
 הזקיף לכיוון הסתכל עמרם עה.

 ביד, משהו היה שלעמרם והבחנתי
 התחיל הוא חבל. שזה ראיתי אחר־כך
 ומסר המיטה מקצה החבל את להעביר

התחתונה. במיטה שישב לגרסטל אותו
אחר־ קח.״ ״תפוס, דיבורים: שמעתי

וקרא דרור של מהמיטה ירד עמרם כך

 שלי, הווילון את פתח הוא ״אנג׳לד. לי:
 בסדר, בחור ״אתה ואמר: לירי התיישב

 שמעת!" ולא ראית לא עליך. סומך אני
 אבל בן־אדם, לחנוק שעומדים הבנתי

 על דיבראיתי לא איש אותו. לרצוח לא
קודם. כך

 היום עד זאת. עשו מדוע יודע אינני
 ניגש שניות כמה אחרי יודע. אינני
 לפז: וקרא דרור של למיטה עמרם

 כרית איתו והביא בא פז בוא!״ ״ג׳ינג׳י,
 דקר ועמרם הפנים על לדרור ושם

 ** אבל שבידו הכלי את ראיתי לא אותו.
 נאבק. דרור דקירה. של תנועות ראיתי

הא בארון. ובעיטה חירחורים שמעתי
גדול. רעש עשה וזה נפל רון

 שם שהה הוא למקלחת. מיד רץ פז
מה נפל דרור והתרחץ. שניות כמה

 מאחור. ידיו כאשר גבו על לארץ מיטה
 אז ידיו. את ושטף לקערה ניגש עמרם
 ניסה הוא קרה. מה ושאל זקיף הגיע

לא האור מה משום אבל אור להדליק

ושוטרים אדרי נאשם
בוא!״ ,(״נג״,

 נפל ״בן־אדם לו: אמר עמרם נדלק.
 תיג־ להזמין הלך והזקיף מהמיטה.״

כורת.
 שם התלבש, מהמקלחת, חזר פז
 גרסטל קדיש. ואמר הראש על כיפה
 התא את להאיר כרי מישקפיים. ביקש

 ״מה ושאלו קמו כולם עיתון. הדלקנו
במיטה. נשאר מנחם רק קרה?״ מה קרה?

״הם
אותו״ שהטו

בסדר, אני אם ושאל אלי ניגש ז ^
 למרוח ורצה באצבעו נפצע הוא ^
 זאת. עשה לא הוא אבל פני, על דם

 נכנס חובש הסוהרים. הגיעו בינתיים
 תזמינו אותו, שחטו ״הם ואמר: לתא

 וביקשו בתא האור נדלק אז אמבולנס.״
 משכתי מהתא. דרור את שאוציא ממני

 המדרגות. ער ברגליים הגופה את
 על ורם בגרון חתך לו שהיה ראיתי
 היה פרק־יריו על הגוף. כל ועל החזה
ירוק. חבל

 למועדון כולנו את לקחו אחר־כך
שה אמר סוהר פינה. תפס אחד וכל

 א. של סימן עשה ועמרם ניצל, פצוע
הח והתחילה בינינו הפרידו אחר־כך

 עורך- ביקשתי לדבר, רציתי לא קירה.
 ברצח. נאשם שאני לי ואמרו דין,

 נופל ארון רעש ששמעתי רק סיפרתי
 שעשה שמי ציפיתי הגופה. את וראיתי

 אני קם. לא אחד אף אבל ידבר. זה את
 ולדבר. לקום החלטתי אז חף־מפשע!

הכל. סיפרתי שנחתם בהסכם
סילוכיץ. של עדותו כאן עד

 את סיימה שניט נורית התובעת
 בחקירה החלו והסניגורים חקירתה
 היא עדותו כל כי להוכיח כדי הנגדית

 כהן דרור את רצח בעצמו הוא וכי שקר,
 להעליל החליט עורו את להציל וכדי

 שולמית השופטים לתא. חבריו על
 שצקי ועדנה קדמי יעקב ולנשטיין,

הע כל שמיעת לאחר הדין את יחרצו
דויות.
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