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במדינה
)10 מעמוד (המשך
 למשטרה העתונים עורכי הודיעו הערב,״

המאורגן. המרד מן המופתעת
ה בין ההסכם כי נראה היה השבוע

מח להתבטל. עתיד הערב לעתוני משטרה
 למפקח היומיים העתונים כל של אותיהם

 ו־ מעריב שלהן. את כנראה יעשו הכללי
 לכתוב מעתה חופשיים יהיו ידיעות־אחרונות

 הסימנים כל לפי כי כרצונם. המשטרה על
 שנגזלו ידיעות מפרסום עוד יהנו לא הם
היומיים. מהעתונים במתכוון הועלמו או

שעים פ
א פו שמון ר בי

 יצחק המחוזי שהשופט הסיפורים שני
שו היו הארוך, במשפט להם הקשיב רווה
 היפני בסרט כמו הקצה. אל הקצה מן נים

 את הצדדים מן אחד כל סיפר ראשומון,
הוא. ראותו מנקידת סיפורו,

 חמו וויקטור את פגשה רודיטי ״נעמי
אי סיפר שעברה,״ השנה מערבי באחד
 תל־ מחוז פרקליט של עוזרו פלפל, תמר

 הם עצמה). (את לו הציעה ״היא אביב׳
 וחמו בחסן־בק חמו של לביתו הלכו
 שיצאה, אחרי לירות. שלושים לה שילם
 מונח שהיה שלו, ששעון־היד חמו הבחין

נעלם.״ המקרר, על
 הוא בנקל. המוותרים מן אינו חמו
 סלע. מלון ליד רודיטי, את ומצא חיפש
למש אקרא השעון את לי תחזירי לא ״אם

 נבהלה, רודיטי היצאנית. על איים טרה,״
השעון. במקום לירות שלושים לו שלמה
 לבית־הקפה נכנם אותה, עזב חמו

 עם רודיטי, הכובשים. ברחוב ג׳מילי, של
 עליו איימו לחמו, ניגשו מחבריה, שנים

 כספו כל את להריק עליו ציוד באקדח,
 שבא שווישה, שיוסף אחרי השולחן. על
ה בתקרת ירית־הפחדה ירה רודיטי, עם

וברחו. לירות ארבעים מחמו נטלו קפה,
סרי אחרי למשטרה: אז הועברה היוזמה

 נעמי את תל־אביב בלשי עצרו קצרה, קה
 הביאו ,22 שוזישה, יוסף ואת ,23 רודיטי,

מזויין. שוד באשמת למשפט אותם
כ התביעה הופיעה בבית־המשפם אולם

 הראשי העד לחלוטין. בלתי־מזויינת שהיא
 נוכח, היה לא בעצמו, חמו וזיקטור שלה,
המקרה. אחרי מיד לצמיתות, הארץ את עזב

 רודיטי נעמי בפי הריסות. כין סכין
 סיפור: אותו של לחלוטין שונה נוסח היה

ללכת לי הציע והוא חמו את ״פגשתי
 סרבתי גר, הוא היכן כשראיתי לביתו. אתו

 עלי. ואיים סכין שלף הוא לדירתו. לעלות
לעלות.״ נאלצת הייתי

 והרוסה, מרופשת דירה בתוך למעלה,
 עזות חוזיות — לדבריה — לרודיטי נכונו

אחת על ישן חמש כבן ילד יותר: עוד
גיליתי בסכין. עלי איים ״חמו המיטות.

ש אחרי אחת. בעין עיוור שהוא לפתע
את חטף הוא כסף. ממני דרש גמרנו,
הדירה.״ מן אותי וגירש ארנקי

 במקרים נסיון מחוסרת היתר, לא רודיטי
 חמו, של ביתו דלת ליד ארבה היא כאלה.

לעלות מיהרה הבית, את כשעזב השגיחה
 אתה אותו לקחה הסכין, את מצאה לדירתו,

 רק חסן־בק. הריסות בין אותו והחביאה
לידידה מיהרה האלה הפעולות כל אחרי
ויפה. חסון צעיר, גבר שוזישה׳ יוסף הטוב

 לא שווישד, לרצוח.״ רצה ״המו
 יחד מיהר אקדחו, את טען הוא היסס.

 אותו כשמצאו חמו. את לחפש רודיטי עם
 את ממנו תבעו ג׳מילי של בבית־הקפד,

בחזרה. הבחורה של כספה
 שעליה מה את רודיטי ידעה במשטרה

 להריסות הבלשים את לקחה היא לומר.
 הסכין. את להם ונתנה הוציאה חסן־בק,

סיפרה. אותי,״ לרצוח חמו רצה ״בזה
 גירסת את לקבל אלא נותר לא לשופט
 הוא שלוש. אביגדור וסניגורם הנאשמים

 מזויין, שוד מאשמת השניים את זיכה
 ללא נשק בהחזקת אשם שוזישה את מצא

מאסר. חדשי 6ל־ שפטו רשיון,

אדם דרכי
ד ן3ה הציי

 מבנה שורקי לחנה באו צרורות צרות
 בארץ־ישראל ששי לדור בת משה. בכורה
 הארץ מדורות כל את שורקי חנה עברה

 אכר עם התחתנה בטבריה, נולדה ובנינה:
 היה בן־גוריון דוד הממשלה שראש בסג׳רה,

והש לירושלים עברה מפועלי־אביו, אחד
 חיפה. שליד אלרואי במושב לבסוף תקעה
 ועשרה )58( שורקי לחנה בנים שבעה
 משה, בהם: נחת רואה היא אין אך נכדים,

לכך. גורם הבכור, בנה

 ואב נשוי לעבוד. רוצה אינו )32( משה
 בלשכת שורקי משה רשום ילדים, לשלשה

 סעד קיצבת ממנה תובע המקומית, הסעד
 קשה־יום חדש עולה כמו ממש חודשית,

 אותי ״עזבי סידור. מחוסר פועל־דחק או
מ שאמו פעם בכל משה עונה במנוחה,״

הבטלה. מחיי לחדול אותו מריצה
ו ממושכות סבל שנות אחרי השבוע,

 שורקי חנה פנתה סבלנותה,. שפקעה אחרי
 ואף שיטרית בכור המשטרה לשר במכתב
 פועל-חותנה הממשלה לראש העתק שלחה

 אדוני מקווה, ״אני חנה: כתבה לשעבר.
 לסל. יזרוק לא הזה המכתב שאת השר,
 לי ויקרא האלה הדברים כל את ויברר
 ואז צודקת, אני אם ויראה העדים ולכל

 דמוקראטית במדינה עצמי את ארגיש אני
משטרתית...״ ולא

 הביא מה ז המשטרה טיב מה
 המשפח־ צרותיה את להביא שורקי חנה את

המדינה? שרי בפני תיות
 את שורקי משה הכעיס שעבר בחודש

 לצייד יוצא היה לפעם מפעם במיוחד. אמו
 בנבלות. ביתו חצר את ממלא חבריו, עם

חנה. טענה מנבלות,״ מסריח ״הבית
מ ביקשה היא אותה. הכעיסו הנבלות

 פנתה אשתו, עם יחד ביתה את לעזוב בנה
 צו להוציא תבעה לבית־המשפט, לה בצר

 אחרד, לא התשובה חלציה. יוצא נגד פינוי
 ברובה אמו על איים שורקי משה לבוא:
אותה. היכר, צייד,

 לה יעצו השוטרים למשטרה. פנתה האם
 ל״י 1500 לו ״שלמי. בנה: עם להתפשר

 תחנת סמל אלוני,' לה יעץ יעזוב,״ והוא
לא זה ״המשטרה סירבה: האם ג׳למי.

בני.״ מעשי על להתלונן באתי בית־משפט.
 אותה אסרו׳ התלונה את לשמוע במקום
 כמה אחרי בערבות אותה שחררו השוטרים,

.״ שעות• . עש לה שיש זקנה אשה אותי, .
 בפני לי ואמרו אותי אסרו נכדים, רה

שחררו,״ ואותם שקרנית, פעמים וכמה כמה

שורקי ורוזה מיטה
ז אמך ואת אביו את ע

 המשטרה. שר באוזני שורקי חנה התלוננה
 חקירה שינהל השר כבוד אל פונה ״אני

וה המשטרה טיב מה היטב: ויברר יסודית
בה.״ הנמצאים שוטרים

שפט מ
תו ד מו ל ש ע

מח חלימה בן עלי, של למותו גרם מה
 עוזר ? קאסם מכפר האלמנה עמר, מוד

 חלי־7 טען: פלפל איתמר המחוז פרקליט
ב יום, 14 בן בנה, עלי את רצחה מה

 סניגורה קאזים, חיים טען תחילה.״ כוונה
 טבעי.״׳ מוות מת ״עלי חלימה: של

 פרי את לרצוח )38( חלימה תרצד, מדוע
 פלפל התובע היה צריך כך על בטנה?
ה השופטים שלושת את ולשכנע להשיב

 השופטים באוזני בדין. היושבים מחוזיים
 צ׳רנו־ ומקס זונדלביץ יצחק קנת, מרדכי

 לפני 'התאלמנה ״חלימה פלפל! טען בילסקי,
 את הכירה הזמן במרוצת אחדות. שנים
 מג׳לג׳ו־ חקלאי עדם, אל-רחמן עבד אחמד
בפרדסו.״ לבקר החלה חלימה ליה.
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