
ת פ ס כ סק הדרכון. נשאר כ ה רו־ שכונו ח ף. נשאר כ ס ק כ חבילרו־היהלומים ר
היה ב״רחוב באחרונה נראה זרקי וסןז ^

ה־ בערב וחצי 5 בשעה במנהטן, לומנים״
 בכספת רב כסף לו היה .1987 באוגוסט 31

לפני קצר זמן שקנה יפה, בית לו היה בבנק.
 גם לו והיו פרטי. ונהג ליסזזין לו היתה כן.

 אחרי רק לצוץ שהחלו אפלים, סודות כמה
בלעה כאילו נעלם, 41ה־ בן הדתי שהיהלומן

האדמה. אותו
 מיספרה זרקי, אהרון הנעדר, של לאחיו

תל־אביב. בדרום קטנה
 האפשרויות- בארץ נעלמים שנה בכל

וג מנוי אולם אנשים. אלפי הבלתי־מוגבלות
 התעלומה, את לפצח זרקי אהרון עם מור

בה. מתלבטים האף־בי־א״ חוקרי שמיטב

 שיגר־ היעלמות עוד שזו חשבו בתחילה
שחוק עד אזל. שכספו איש־עסקים, של תית

 בבני־המישפחה, מלווים ניו־יורק, מישטרת רי
 בנק בסניף היהלומן של כספתו את פתחו
במנהטן. לאומי

 השאיר זרקי כי התברר החוקרים לתדהמת
מבוטלים. לא סכומי־כסף בבנק בחשבונותיו
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זדק■? ■וסף

 וגם מיסמכיו, וכל דרכונו את הכילה הכספת
 בבנק לרישומים בהתאם אבל, תכשיטים.

 בשווי חבילת־תכשיטים הכספת מן נעלמה
 מישהודולר.. אלף 200

אדי בשם ס
 סמי גיסו, היה זרקי את שראה אחרון ך*

 47 ברחוב פוסע נראה זרקי אהרונוף. 1 1
 ממנו התעלם זרקי הגיס, לתדהמת במנהטן.
לחלוטין.
 ילדיהם(אבי ושני ברכה, זרקי, של אשתו

 הזמן באותו שהו וחצי) 8 בן רוני ,6 בן
בלוס־אנג׳לס. בחופשה
 בניו־יורק לחוקרי־המישטרה סיפרה ברכה

 היעלמו. שלפני בערב בעלה עם שוחחה כי
 שהוא לה סיפר השיחה במהלך כי טענה היא

 זו היתה בשם.אדי״. מישהו עם להיפגש צריך
האחרונה. שיחתם

 בשעות יוסף את ראו אחרים עדי־ראייה
 לבנק נכנס הצהריים, אחרי ובשעות הבוקר
 האישיות. הכספות למדור במנהטן, לאנס׳

 היה מה ברור לא הבנק. מן יוצא נראה אחר־כך
בכיסיו.
 יהלומנים בין בתיווך התמחה זרקי יוסף

 חבילת- את ותכשיטים. אבני־חן של בעיסקות
 אחיו, לדברי קיבל, הוא שנעלמה התכשיטים

אשתו. של מקרוב
 נולד הוא גדולים. חלומות היו זרקי ליוסף
 בשנות שעלו ילידי־בוכרה, להוריו בישראל

 לאחר־מכן, עלובה. במעברה וששוכנו 50וד
 לגור עברו הכלכלי, מצבם מעט כשהשתפר

בתל־אביב. לוינסקי ברחוב
 כבן־ גדל מישפחתו, בני מספרים כך יוסף,

העניה. למישפחתו מפונק זקונים
 חלם הוא מלידה. כשאפתן התגלה הוא

 אחרי לעיסקי־היהלומים. ולהיכנס להתקדם
 לעבוד הלך העממי, בית־הספר את שסיים
 זמן מאימו. התייתם 17 בגיל יהלומים. בניסור

למש נכנס יוסף אביו. נפטר לאחו־מכן קצר
עמוק. בר

 תקופה באותה הקשה הנפשי מצבו עקב
 לעבוד, המשיך צבאי, משרות פטור קיבל
אמריקה. את לכבוש נסע 20 ובגיל

שה לו התברר לבוא. איחרה לא האכזבה
 הוא בזהב. מצופות אינן באמריקה מדרכות

נוספת. להזדמנות והמתין לארץ שב

* עשירה— ר
ה  הוצע חייו כהזדמנות לו שנראה ^

 שידוך לו הציע מקרוביו אחד .1979ב־ לו 1*
 אמידים יהלומנים למישפחת בת עם מפתה

 בניו־ חיל שעשו אפגאני, ממוצא יהודים —
 המציאה על קפץ נאה, גבר שהיה יוסף, יורק.

העשירה. הכלה את ולהכיר לנסוע והחליט
אהרונוף. ברכה את הכיר השאפתן הצעיר

 טכס־הני־ אחרי והדר. פאר ברוב התחתנו הם
 הטרי לזוג מישפחת־הכלה העניקה שואין

נכ לאחר־מכן ובהאמה. הוואי באיי ירח־דבש
 תחת גדולים, בממדים לעיסקי־היהלומים נס

החדשים. קרוביו של כנפיהם
 הגא יוסף למישרין. הכל הלך בהתחלה

 ונדב־ ואחיותיו, לאחיו ארצה תמונות שלח
 הוא מאוד. מאושר הוא כי סיפר בהם תבים

 אחרי אולם העיסקיים, בהישגיו התפאר
 המציאות החלה ילדים, לבני־הזוג שנולדו

ורודה. פחות להיראות
 בין חילוקי־הדיעות כי מספר זרקי אהרון

 .יוסף דתי. רקע על בעיקר היו לאשתו יוסף
 שמירת־המיצוות ונושא מסורתי, בבית גדל

חומ את הבינה לא אשתו לו. חשוב היה בבית
יו מאוחר כעסו.״ בכלל מה ועל העניין, רת
 במיש־ שנמסרה האשה של עדותה על־פי תר,

 הוא לאלימים. יחסיהם הפכו ניו־יורק, טרת
 הס- יוסף חייה. את וממרר לה מרביץ היה

 בכסף", אותו ש״קנו וטען חותנו עם גם תכסך
 גיבוי לו מעניקה אינה אשתו מישפחת וכי

מספיק.
 בני- רכשו יוסף, של היעלמו לפני קצר זמן

טוב באיזור חדרים שיבעה בת וילה הזוג


