
הווי
לסעוד שבא האיש

 על המכס שוטרי עלו תל״אכיב, ^
 צהרים לארוחת הוזמנו ציון, האניה ■1

 ארוחה כדי תוף גילו משומר, בשר שכללה
 עצרו שי, חבילות מתוך נגנב הבשר כי

★ ★ ★מארחיהם. את
האחרון הוידזי

1* , סי אנ  ל־ קתולי כומר נידון צרפת, נ
 מין יחסי קיים כי שהודה אחרי מוות !••
 מפילגשיו אחת את רצח קהילתו, בנות עם

★ ★ ★לו. שהרתה
בבקשתך שיעורים

 הכתה תלמידי החליטו תל־אכיב, ל*
 התיכוניים מבתי־הספר באחד השמינית ■"

 לו שלחו מבית־הספר, מורם את לסלק
 לרגל ואיחולים ברכות ישראל קול באמצעית

 המורה את בכך הניעו מהלימודים, פרישתו
★ ★ ★התפטרות. בקשת להגיש

פרפראות
 ב־ הוכח ארצות־הברית, לואים, סנט ^

 לקצב הנחלבות פרות כי ניסויים עזרת .4
 החלב תפוקת את מגבירות ואלס מנגינת
 ה־ לקצב הנחלבות מפרות 200 פי שלהן

★ ★ ★רוקנ׳רול.
אי־שלוס שכת

ס ^ ש ר, מו ה ד  המקומי הרב סירב ת
המושב, מאנשי לאחד שברך״ ״מי לומר

 באמצע בית־הכנסת, בתוך לקטטה גרם
 איש. שמונה נפצעו בה השבת, תפילת

★ ★ ★
הגבוהים החלונות

בית תלמידי קבוצת שיחקה תל״אביב, ••
 משחקה את סיימה בחצר, הקליר הספר !■■

בית־הספר. חלונות של זגוגיות 36 בניפוץ
★ ★ ★

עצמית הגנה
 הכאת באשמת אדם נעצר ירושלים,

 שחקר לשוטר הסביר ,6ה־ בן שכנו בן ^
לי.״ להרביץ התחיל ״הוא אותו: ★ ★ ★

לכלביס אותו ■זרוי!
 לאוטובוס למרחב כתב איחר גליל, ך*

 את השיג מונית, שכר לטבריה, היוצא
 לנהג להוכיח והחל לאוטו עלה האוטובוס,

 מכות ממנו ספג מהתחנה, לצאת הקדים כי
חפצם. למחוז באיחור להגיע לשניהם שגרמו ★ ★ ★

עוגן הרימו
 הצי דובר הודיע הפיליפינים, מאנילה, ך*
ב שעגנה נחיתה אנית כי האמריקאי *■>

נעלמו. ועקבותיה נגנבה, במקום הצי בסיס ★ ★ ★
קורעת תשובה

 השבועון פירסם בו בשבוע תל״אכיב, ךיי
 קולנוע, שחקני של מצולם חידון קולנוע ■1

 השבועון, לקוראי פרסים עשרות הבטיח
 הקולנוע עולם המתחרה השבועון סירסם

 המלא הפתרון בליווי התמונות, אותן את
★ ★ ★החידון. של

חולים ביקור
 החולה אביו את בן ביקר חיפה, ^
 את לעזוב סירב מבתי־החולים, באחד !יי■

 לקרב נכנס הביקור, שעות בגמר החדר
 נשאר להוציאו, שבאו האחים עם אגרופים

 ונזקק קשות שהוכה אחרי בבית־החולים
★ ★ ★רפואי. לטיפול

בינלאומית רמה
 בקשה פורץ־לשעבר הגיש ירושלים, ף•
-  שיוכל כדי מהמשטרה לתעודת־יושר •

ב הבקשה, בטופס ציין היתר״יציאה, לקבל
השתלמות. הנסיעה״: ״מטרת סעיף

הנד אבי אבד החתן יהיה ג׳ המסוות קובעת באשו קווה מה

ז דסמיה על הקרב
 זמן מזה עסוק המערבי, בגליל הערכים כפרי שכין הגדול ספנין, בפר
 מסורת לפי ?לאשה היפה רסמיה את לשאת זכאי מי כשאלה: רב

 לבני אף הנערה. של דודיה מכני לאחד קדימה זבות מגיעה עתיקה,
 ויפה־תואר, צעיר מורה של כדמותו רציני, מתחרה קם המשפחה

 מתחרה, למשפחה כן שהוא ולמרות רסמיה. של ידה את שביקש
 טכס שנעיד לפני עוד ובד, שלו. משפחתו בני על האב אותו העדיף

 מצדדי של במקלותיהם עצמות ורוסקו פבנין כבפר דם נשפך הנשואין,
הנשואין. אל המודרנית הגישה ומצדדי המוח המומי העתיקה המסורת

נוח אחד אל־חסיין, מוחמד ^ ** ^
סכנין, הכפר סוכתרי משת 1 \ 1 ״

יריבה. משפחה לבן בתו את להשיא ביקש

 מוכי הוא אף אל־שיין, עוד
| | ( \ |  של אחיו הוא בסכנין, תר |

היפה. ברסמיה וזכה שביקש הצעיר המורה

 הרחמניה האחות מקלשי, ורג׳ית ן ף
 סכנין, בכפר המרפאה על הממונה *

 אורחותיה. שתי לדברי רב בעניין הקשיבה
 מוחמד המוכתר של ואשתו בתו האורחות,
 שיחתן ונושא להתרפא, באו לא אל־חסיין,

 הנפש לענייני יותר נגע הנשים שלוש של
 החורגת, ואמה רסמיה הגוף. לכאבי מאשר
 סיפרו המוכתר, אביה של השניה אשתו

 המורד, שקנה השמלות 12 על בהרחבה
 ארוסי- ביום לרסמיה, אל־שייך חמד היפה
ב הערים שהוא הרבות המחנות ועל הם,

המשמח. המאורע לכבוד חדרה
 מעלותיהם פורטו בה הנעימה, השיחה

 נמשכה ,17ה־ בת ארוסתו ושל המורה של
 ואז השמש. שקיעת עד ארוכות, שעות
 הביתה לחזור החורגת לבתה אמינה קראה
 מג׳ורג׳ית, נפרדו השתיים שיחשיך. לפני
המוכתר. בית אל המוביל הסלעי בשביל יצאו
 למרות בטוחים• בצעדים באפילה צעדו הן

 אוירה בכפר השרו רסמיה של שאירוסיה
 השתיים העלו לא אלימות, וטעונה מתוחה

 אולם משהו. להן לקרות עלול כי דעתן על
 מאיימת צללית להן ארבה עצמה שעה אותה

 פני על עברו השתיים הגוברת. באפלולית
 והגבר בה, להרגיש מבלי החבויה הדמות

 כשצל־ בשקס, אחריהן צועד החל האלמוני
באפילה. מתמזגת ליתו

 אחריהן. העוקב בגבר האם הרגישה לפתע
 לראות הספיקה ראשה, את הפנתה היא

 חדה, שבריה הימנית בידו המרים צעיר
 רסמיה, לעבר מושטת השמאלית כשידו
 הצעירה מותני את לחבק ביקש כאילו

הו אינסטינקטיבית בתנועה תברח. לבל
 הפגיון בין למגן ידה את אמינה שיטה
בתה. לבין

 של בידו רסמיה הרגישה שניה באותה
 צווחה קול הרימה בצדה, הנוגעת התוקף

על אך הסביבה. תושבי כל את שהחריד

להנ התוקף הספיק הנשים שתי מאמצי אף
 הוא הבחורה, של למזלה פגיונו. את חית

ב קלה סריטה אותה לסרוט הצליח רק
מותנה.

★ ★ ★

בלידה ס. או. ס.
 למקום הזעיקו רסמיה של עקותיה **
 צעיר ג׳נאים, כאלד פרג׳ שכנים: שני *•

 ,35 בן ג׳נאים, איברהים ומוסטפה צנום,
 הנתקפת. הבחורה של משפחתה בני שניהם

 אליו אשר המתקיף, עם נאבקים החלו הם
 הם גם — אחיו שני בינתיים הצטרפו

משפחתה. בני
 היחידה התגבורת היו לא אלה ארבעה

 ״שבאב קריאת הלילי. לקרב־המגע שהצטרפה
 הם. קריאת נערים!), (צעירים, ג׳ולמאן!״

 הזעיקה הערביים, הכפרים תושבי של ס. או.
 הכפר, מבני מאות החשוכה הסמטה אל

למערכה. כולם כמעט שהצטרפו
ארו שעה נמשך היפה רסמיה על הקרב

 תושבים כמה הצליחו כאשר לבסוף, כה•
 היו המחנות, שני בין להפריד נייטראליים

המש הופיעה כאשר אולם נפגעים. עשרות
 לפניה התייצבו בכפר, בבוקר למחרת טרה

 המגינים שני ביניהם פצועים, ארבעה רק
 והנער רסמיה, של לעזרתה שאצו הראשונים

 בן ג׳נאים, עבדאללת שאקר עצמו, התוקף
 אחד כל בפי היפהפיה. של 17,־ד בן דודה

 על לגמרי שונה סיפור היה י מהארבעה
הלילה. מאורעות

ו בביתם טיפול קיבלו הנפגעים שאר
 המשטרה על־ידי שיואשמו מחשש שתקו,

בקטטה. בהשתתפות
★ ★ ★

היפה והתלמידה המורה
 רק היתה הגדולה הלילית קטטה ך!

 רסמיה אחרי החיזור בעלילת חדש שיא | (
 חמש לפני למעשה, החל, זה חיזור היפה.
 חמד )20( הצעיר המורה שם כאשר שנים,

ש נחמדה תלמידה על עינו את אל־שייך
ו בהירת־השיער הילדה בבית־ספרו. למדה

 אלא היתד. לא וכחולת־העיניים, הפנים,
 מוכתרי מחמשת אחד של בתו רסמיה,
סכנין.

 את הרתיע לא הנערה אבי של מעמדו
המש לאחת השתייך חמד גם כי המורה.

 אל־ איברהים אביו, בכפר. המיוחסות פחות
נת עוד ואחיו מוכתר, היה המנוח, שייך
 רס־ כי החליט חמד אחריו. למוכתר מנה
אשתו. תהיה מיה

 בבית־ לבקר הרבתה לא עצמה הנערה
 מאות כמה לומדים שם בסכנין, כי הספר.
 מחמישים יותר אין בבית־הספר, נערים

 בכיתות רק לומדות הן וגם תלמידות,
 מוחזרות הן ,13 לגיל בהגיען הראשונות.

 יחסים יקשרו פן הוריהן, על־ידי הביתה
 עדיין אין הערביים, בכפרים כי הבנים. עם

 רבים והורים חובה, חינוך לחוק משמעות
יוד שבנותיהם והותר מספיק שזה חושבים

שמן. את לכתוב עות
הס שיעוריה, את רסמיה גם עזבה וכך
 שיבוא לצעיר בציפיה אביה, בבית תגרה

 ואמנם, ידה. את ויבקש הוריה עם להדבר
 בעיקר הנערה, אבי אל פנו רבים צעירים

 רסמיה אחרים. משפחה וקרובי דודה בני
 בשבילה. ענה אביה לדעתה! נשאלה לא

★ ★ ★לא. ענה: ותמיד
?סיים מגסים

ש י * א • ע ל ד ע. י דו  נפוצו בכפר מ
ת עו מו ש  כי סופר היתר בין רבות. ל

 המורה, ואחי הנערה אבי המוכתרים, שני
הובטחה לפיו סודי, הסכם ביניהם כרתו

זויפה רססיח נאשר ההמונית, הקססה התפתחה זה במקום ןי* ,*יי• *•״•׳ י*<1. ^ 1
\ | /1 11 # 1 1| בית אל הכפרית המרפאה מן המוקדמות הערב בשעות חזרה |
נזפם. חלקי בנל נחבלו אחרים ורבים הכפר1 סבני ארבעה נפצעו זו מקטסה כתוצאה אביה.
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