
אן אמנון התראיין שי ק אני וטען: בח ר ר ח ה סו ק ני רו ט ק ל א
 בכתף־ימין אחד כדורים, שני חטף הוא למותן.

 הם לגוף, חדרו לא הכדורים בשמאל. ואחד
לריצפה. נפלו

 אחריו נסעתי ואני באמבולנס, אותו ״לקחו
 ו־ (הרוש) בן־אחותי עם יחד לבית־החולים

ז״ל. גניש שימעון
הל מבית־חולים. ויצאנו פלסטר, לו ״שמו

לשוחח. כנו
 חושב שהוא לי אמר הוא ימים כמה ״אחרי
שלי. מהכיוון באו שהיריות

 בז׳קט, כדור קיבלתי אני שגם לו ״אמרתי
מאנשים." ששמע אמר הוא

נגדך? יעיד זכריה גם עכשיו •
 לאנשים מאמץ שאני היא שלי ״הבעייה

 כשמזהירים מתחשב לא ואני לא־מתאימים,
 עם עכשיו לי קרה גם כך מישהו. מפני אותי

זכריה. ג׳ו

 שאחתום שלו, ההורים אלי פנו שוחרר שהוא
 אותו הוצאתי אני למעשה ערבות. על עבורו

 היה לא בקליפורניה אחד אף מבית־הסוהר.
 לי קוראים זה בגלל אני. רק להם, לעזור מוכן
 לעבירות שותף שאני וכאילו המאפיה, ראש

 יש והשריפות. הסמים הרציחות, ביצע, שהוא
 וכך שהאמנתי, פתי ״הייתי כזה: שיר גם

נשרפתי."
 מי להכיר כדי שווה, היה הזה המחיר ״אולי

 מאסר־ לא זה אבל יקר, מחיר אולי זה הוא.
מוות. או עולם

 ואני אלי, להתקרב יכול לא הוא ״עכשיו
 מבין אני שלו. השם את לשמוע מעוניין לא

 מאר־ אותו גירשו שלו, המניעים את ויודע
עש שם שהמישטרה בטוח ואני צות־הברית

אותי. להם שיביא הסכם איתו תה
אחד ואף אנשים, הרבה עם מסובך ״זכריה

 ישראלים הרבה הפליל הוא אותו. סובל לא
 בארצות־ הסתובב הוא לבית־סוהר. שנפלו
 משם, גורש שהוא אחרי וחצי, שנה הברית

בסמים. בסחר חופשי ועבד
 מאסר- קיבל הוא הרי משונה. שם ״הכל

 והגיש ראובן, הזוג של הרצח על עולם
 יוצא הוא שנים, שבע אחרי ופתאום, עירעור,

 הוא ותיכף טכנית". ״טעות בגלל על־תנאי
 עשרות וקונה מוכר שהוא גבוה, מעמד מקבל

 עצרו לא איך ביום. סמים של קילוגרמים
לעבוד. לו נתנה שהמישטרה ברור זה אותו?

 הגיע הוא מארצות־הברית הגירוש ״אחרי
 לב־ ועבר כאן הסתדר לא הוא אבל לישראל,

 לבראזיל. הקשר את לו סידרתי אני ראזיל.
 שהוא מזוייף, אנגלי דרכון עם לשם נכנם הוא
 לאר־ נכנם הוא דרכון אותו עם בכסף. קנה

או ותפסו שגורש, אחרי פעמיים צות־הברית

האחרו בפעם בקנדה. ופעם בבוסטון פעם תו
 לארצות- שוב ייכנס שאם אותו החתימו נה

 הוא עכשיו מאסר. לשנתיים צפוי הוא הברית
 פוחד הוא כי שלו, התחת את להבטיח מחפש
 בו־ קולומביאנים, יש שם כי לבראזיל, לחזור

 סחורה גנב הוא שמהם ומקסיקאים, ליביאנים
 גם שלו. הראש את מחפשים והם (סמים)

 כובע־ עם בתחפושת, מסתובב הוא בבראזיל
סומבררו.
 לפגוש כדי ארצה הגיע שזכריה לי ״ברור

 ארצות־הברית. מישטרת עם בתיאום אותי
 היה זה פעם. כבר אותי להפליל ניסה הוא

 אי־ עם יחד בהולנד כשהיינו וחצי, שנה לפני
 את לשכנע ניסה הוא בן־אחותי. הרוש, ציק

לישר ולהעביר בתחת, הירואין לשים איציק
 לי נראה זה כעסתי. ואני לי, סיפר איציק אל. :

במיל- סמים מעביר שזכריה ידעתי כי חשוד,

לוי) דויד עם ב״הילטון״(מימין: השבוע בחשיאן אמנון
ר מאחזר׳ לעשר צריכה המרינה המדינה, מאחזר׳ שמד ״אני

 אנשים שנה. 17 כבר מכיר אני ג׳ו ״את
 ריחמתי אני אבל בסדר, לא שהוא לי אמרו
 ערבות לחתום רצה לא אחד אף עליו.

 אחרי מבית־הסוהר שישתחרר כדי בשבילו,
 ראובן. הזוג של הרצח על שישב שנים שבע
 אחרון דבר זה בית־סוהר כי עליו, לי כאב

 הכי־שחורים בחלומות לאנשים. מאחל שאני
 לו שעזרתי כזה, שאחד מאמין הייתי לא שלי

 נגדי עד־מדינה ויהיה יקום הרבה, כל־כך
אותי. ויפליל

 ששרף אחרי מיהו, יותר או פחות ״ידעתי
 לנו היו שכנים. היינו שנים. 12 לפני מחסן לי

 והיה השנייה, ליד אחת בלוס־אנג׳לס, חנויות
 דברים ימכור שהוא ג׳נטלמני הסכם בינינו

 מחודשים דברים אמכור אצלי ואני חדשים,
 ואני הלך, לא הביזנס אצלו (דברי־חשמל).

חדשים. דברים אמכור אני שגם הצעתי
 אותו, מנמיך שזה כאילו נפגע, שלו ״אבא

 את לי שרפו הם ואז בינינו. לסיכסוך וגרם
 יותר שנרצח ראובני, היה ששרף מי המחסן.
 אז אבל שלו. והחברים זכריה על־ידי מאוחר
שישרוף. כדי דולר אלפים 10 זכריה לו שילם

 הכל, לא זה כסף כי השלמנו, מאוחר ״יותר
חברים. נהיינו ושוב

נכ כשהוא ראובני, הזוג של הרצח ״אחרי
לפני איתו. קשר לי היה לא לבית־הסוהר, נס


