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ליש חומר בתחת להעביר צריך הוא אז יונים,
מהירואין? דולר 5000 עוד ולעשות ראל

בן־אחותי, ועל עליו חיפוש עשו ״בנתב״ג
בו. חשדתי ואני

 לקח הוא גב. לו שיהיה כדי אלי נדבק ״הוא
 ומקסי־ קולומביאנים של כנופיות מכמה כסף

איתם. שלו הקשרים את שבנה לאחר קאים,
 והוא לאירופה, נוסע שאני לו אמרתי ״אני

 היה לא בכלל לפורטוגל. נוסע הוא שגם אמר
 וא־ ,ללונדון אלי הגיע הוא בישראל. מדובר
הת הוא כאן. לי וחיכה לישראל נסע חר־כן
 ארם כי מוזר, זה כל בחולון. אחותי אצל אכסן

 הוא אבל בה־לטון. לגור יכול שלו במעמר י
מאחריו. כאילו שאני ביטחון תפס

וקוק חשיש קצת ומצאו אותנו ״כשעצרו
 האשמה את ,קח באוטו: לי צעק הוא אין,

 בבראזיל!׳ הניירות את לי יקלקל זה עליך,
אזר לקבל רוצים אם כי אותו, הבנתי ״אני

 במשך עבירה שום לעבור אסור בבראזיל, חות
 כל את סיפר שהוא הזה, העניין אבל שנתיים.
מוגזם. היה זה למישטרה, האלה השקרים
 הפחידה המישטרה במה יודע לא ״אני

 שמשהו הבנתי ימי־המעצר במשך אבל אותו.
 בלשון אותי למשוך ניסה הוא כי בסדר, לא
אסלן. יחזקאל על שאדבר כדי הזמן כל

 הדעת על מעלה לא אחד שאף מקווה ״אני
 לא מעולם כי מישהו, להפליל ניסיתי שאני

 ולא התחתון בעולם לא אחד, אף על דיברתי
 טעות עושה הייתי אילו המיסחר. בעולם
עצמי. את כל קודם מפליל הייתי כזאת,

 חבר שהוא יודעים שכולם היא ״הבעייה
 לי מסתובב נחש איזה ידעתי לא ואני שלי,

 לקש.״ ומתחת לרגליים מתחת
 הוציא אסלן שיחזקאל אומרים •
חוזה? עליך

מצ שהמישטרה העובדה את ניצל ״זכריה
בלוס־אנג׳־ שהקלטתי הקסטה את אצלי אה

 הוציא אסלן שיחזקאל לי אמר כשמישהו לס,
 שיחזקאל מהמישטרה הבין הוא ואז חוזה. עלי

יחז כי שקרים, סיפר הוא אבל אותם. מעניין
דבר. לשום קשור לא קאל

 נרקומן, איזה מפי הקלטתי הקסטה ״את
הו שיחזקאל בלוס־אנג׳לס שמועות שהפיץ

 לא אבל אותו, הקלטתי אני חוזה. עלי ציא
יחז עם עסקים שום לי אין כי לו, האמנתי

 אותו ופגשתי קרובים, חברים לא אנחנו קאל.
 לי, מובן היה לא העניין וכל בהזדמנויות. רק
סיכסוך. בינינו היה לא פעם אף כי

 בהזדמנות ליחזקאל השמעתי הקסטה ״את
 בשם שלו מכר לבין ביני סולחה לעשות שבא
 אי־הבנה, לי היתה שאיתו ״שיקגו", דני

 שלי. חבר להיות מתאים לא שהוא לו ואמרתי
 הפגישה היתה וזו בינינו, השלים יחזקאל
 והתנשקנו, ידיים לחצנו בפאב קשים. בזמנים

נגמרה. והפרשה
ויחזקאל הוא אבל בפאב, איתי היה ״זכריה

אמיר שולמית ופרקליטתו בחשיאן
ליו־ נדאגה לכלא יום כל באה ״היא

השאר וכל המטורף״ אמנון
 אג- בקרב 60זז־ בשנות פופולרי היה נחשיאן מנון ^
וכ כאופנוען מוכר היה הוא התחתון. מהעולם שים <*

כוח. איש
 ״אמנון הכינוי בו דבק הבלתי-צפוייס, מעשיו בגלל

השיג את המצאתי ״אני בעצמו: אמר פעם לא המטורף״.
עון.״

 שלוש וריצה והתפרצות, מכונית גניבת על נשפט 17 בגיל
בכלא-דמון. שנים

 הטינה היתה ומאז פלוס), שץ(גד את היכה בדמון, שם,
לכל. ידועה ביניהם
 שהיה שץ, את אמנון פגש בלונדון, בהיותו שנים, 10 לפני

בקפה״הנגב. עובדיה. ועם אנג׳ל אמנון עם יחד
 אותו דקר שם למלון. איתם לעלות אותו ביקשו הם

יקר. שעון ממנו לקח ושץ בבטן, אנג׳ל שמעיה
 קיבל אלה ובימים לידידים, הפכו שוב מאוחר יותר

מהכלא. משמעיה ד״ש בחשיאן
20 לפני הגרמני. בכלא שץ את לבקר מתכונן גם הוא

 את הכיר בניו-יורק לארצות־הברית. בחשיאן נטע שנה
 פתח שם ללוט-אנג׳לס. עברו ויחד האמריקאית, אשתו
 והיום עטקיו, את הרחיב השנים עם לאלקטרוניקה. חגות

גדולים. מחטנים ושני חנויות חמש ברשותו יש
 סוזוקי אופנוע וברשותו אופנועים, על דוהר עדיין הוא

וקאדילאק. 560 מרצדס לטיולים, ג׳יפ גם לו יש ,750
 אליו הגיעו הכפול, הרצח פרשת לפני חודשים כמה
 מיודד הוא שאיתם אושרי, וטוביה אהרוני רחמים לביקור

היום. עד
 כושים שני הופיעו אמנון, של המחטנים באחד כשביקרו

במקום. שוד וביצעו נשק, כשבידיהם לבן ואיש
 על לשכב וטוביה רחמים בחשיאן, על ציוו השודדים

 ושאינם אורחים, שאלה להם צעק בחשיאן הריצפה.
 ופגע בחשיאן לכוון מהם אחד ירה ואז אנגלית, מבינים

בשולחן.
 אלפי כמה לרחמים שעון, לקחו אושרי לטוביה
דולר. אלף 27 ולאמנון דולארים,
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 לא אפילו שהם חושב אני ביניהם. דיברו לא
השני. את אחד מכירים

 איזה על זכריה ג׳ו לי סיפר ערב ״באותו
 השאיר שהוא לי סיפר הוא עם... לו שיש עניין
 אלף £50 של בשווי (קוקאין) סחורה אצלו
 ממנו, נגנבה שהסחורה טוען איש אותו דולר.

 לו. שמגיע הכסף את ממנו דורש וזכריה
 כדי פעמיים, לארצות־הברית הגיע זכריה
 לי אמר ערב באותו חזק. איש אותו על לאיים
 יוריד הוא הכסף, את לו יביא לא הוא שאם
אותו. להוריד מישהו ישלח או אותו

ש אנשים יש איש שלאותו אמר גם ״הוא
 צריך שהוא לזכריה אמר האיש לו. עוזרים
לזכר אותו להחזיר כדי מיחזקאל, כסף ללוות

 שזכריה הזדמנות, בכל לו אומר הוא וזאת יה.
 רציתי אני החוב. בגלל אותו לרצוח מאיים
 לי היתה לא אבל ליחזקאל, זה את לספר

אותי. עצרי כי הזדמנות,
 כל־כך חבר היה זכריה שאם אומר גם ״ואני

 הוא למה עצמו, את הציג שהוא כמו שלי, טוב
 גם וזו רולר? מיליון רבע אצלי השאיר לא

 כל ואת סוחר־סמים, לא שאני לזה הוכחה
ובמיסחר. באלקטרוניקה עשיתי שלי הכסף

 לבד זכריה ואת אותי השאירה ״המישטרה
 לי: אומר היה הוא פעם ובכל המעצר, במהלך

 וכך?׳ כך יחזקאל על לי שאמרת זוכר ,אתה
 לך? אמרתי פתאום מה לו: עונה הייתי ואני
מדבר? אתה מה על

או שהקליטו אחרי הבינה, ״וכשהמישטרה
לש מה להם שאין עצור, היה ויחזקאל תנו,
מייד. יחזקאל את שיחררו אז מוע,

שיחזקאל ,.אוגדים
עליו הוציא ן אסלן
מביו לא ״אזי ״ חוזה.

עסקים ל׳ אין זה. את
לא נעם אף איתו.

סינסוו״ בינינו היה
 זה ליחזקאל, שנעשה העוול על לי ״כואב

לאנ עוזר שרק טוב־לב, אדם הוא מיותר. היה
 לעשות ניסה שזכריה מה לי כאב ובאמת שים,
לו.״

מעשי־רצח? הרבה גם מזכירים •
 התוודיתי שאני למישטרה סיפר ״זכריה

 הוא נכון. לא זה וגם רציחות, על לפניו
 חבר שהיה גניש, שימעון של לרצח התכוון

 איציק בן־אחותי, את מאשימים שלי. טוב
 נרצח שגניש האקרח באותו שהשתמש הרוש,

בו.
 גניש שימעון של בגופה שמצאו ״הכדורים

אקד אבל בגרציאני, שירה האקדח מאותו היו
 אפשר ואיך אנשים, בין מעבירים הרי חים

מס איציק התגלגל? הזה האקדח איפה לדעת
 לוחצת ובינתיים האקדח, מאיפה להגיד רב

 מישטרת־ישראל על ארצות־הברית מישטרת
 לדאוג אוכל שלא כדי לי, ולהציק אותי לעכב

לבן־אחותי.
 איך אז מאפיה, זה מה יודע לא בכלל ״אני

 שנה 20 אני ראש־מאפיה? להיות יכול אני
באלקטרוניקה׳

 אף בארצות־הברית, עבירה שום לי ״אין
 סתם. כותבים והעיתונים נשפטתי, לא פעם
 של גרמים כמה עם אותי תפסו אחת פעם

 שנים שלוש וקיבלתי באשמה הודיתי קוקאין.
ו משתמש והייתי קוקאין, אהבתי על־תנאי.

שמ כמו זה בארצות־הברית לפעמים. שואף
אנ גם בקוקאין, משתמשים כולם שם פניה,
מאוד. מכובדים שים

 המצב כי משתמש, לא כבר אני ״עכשיו
כולס הרבה לי יש תקין. לא שלי הבריאותי

טרול.״


