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 בבית בעלי את לבקר השבוע נסעתי ,,לא

 להביא נוהגת ״אני בעצב, סיפרה החולים,״
 לא השנה חמים, בגדי־הורף שנה בכל לו

 הבגדים, את לקנות בשביל כסף לי היה
 את להאכיל כדי משהו עוד לי יש בקושי

הילדים.״

תעלומות
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 עצמם שאלו סלומון? אביגיל את רצח מי
 גבעת־ של תושביה מאלפיים למעלה השבוע
 שאלו סלומון? אביגיל את רצח מי ברגר.
 מי משטרת־ישראל. של טובי־חוקריה עצמם

 הו- עצמם שאלו סלומון? אביגיל את רצח
בישראל. בבי־מסתורין

 אשר, ),29( סלומון אביגיל של מותה כי
 נדיר, אקזוטי יופי ובעלת זעירת־מימדים

 תעלומת את הירצחה, לאחר שבוע היווה,
 אביגיל, בישראל. ביותר הגדולה הרצח

כ שהתקבלה בהודו, בני־ישראל מיוצאי
 בגודלו השני הקבוץ בגבעת־ברגר, חברה

 חצה־ בשעות רביעי ביום נמצאה בישראל,
 ב־ ורגליים שיים בפישוק מוטלת דיים,

מ ענוג כשחיוך המשק, בפאתי עזוב צריפון
 סלומון, אביגיל כי המתות. פניה על רחף

 צווארה על שעות. 12 מזה מתה היתד,
 אצבעות של סימניהן בבירור נכרו הענוג

חונקות.
 סלומון ציון קבעו לכן, קודם אחד ערב
מאו ערב לארוחת להפגש אביגיל ואשתו

 הגשה בתורנות שעבד ציון, בחדרם• חרת
ב מפרך עבודה יום לאחר בחדר־האוכל,

 הוא אביגיל. את בשובו מצא לא מאפיה,
 המיטה, על ונרדם אוכלו מנת את אכל
 אשתו. העדר נוכח ביותר מודאג אינו

 אביגיל של משכבה היה כשקם, בבוקר,
ריק.

 אביגיל של העלמה על להודיע מיהר הוא
 למשטרת כך על שמסרה הקיבוץ למזכירות
 הקיבוץ, חברי בלחיית השוטרים, רחובות.

הצה שעות עד המשק. שטח כל את סרקו
 בצהרים לאביגיל. סימן לא אף גילו לא רים

לב הבאר, בתיקון שעבד החשמלאי החליט
ב שניצב והרעוע הקטן הליפט את דוק

 ניגש הוא הבאר. מן ספורים מטרים מרחק
 הדלת. חסר בפתה נעצר אך הצריף, עד

 צורך גם היה לא פנימה. נכנס לא הוא
 הבחין גלי־זוהמה, בין לפתח, מבעד כי בכך.
 על מוטלת שהיתר, הקטנה בגופה היטב
גבה.

ל שהוזעק הראשון זר. מחייל ד״ש
ה מטה של הראשי המשחזר היה מקום,

 על הרכיב הוא שקמוני. מנשה משטרה,
 מכשיר עבות־העדשה, למשקפיו נוסף ראשו,
 הליפם פינות בכל זחל להגדלה, אופטי

 מסמר וכל זיז כל בחן שקמוני המזוהם.
של ימים הסתובב הוא הצריף. מן שבלטו

ו מבוגר כל חקר המשק, בשבילי מים
 התעלומה בפענוח לעזור עלולים שהיו ילד

 שבקלים קל רמז אפילו בד, נראה שלא
בו. להיאחז
 שקמוני. התמדה חקירה, ימי שלושה לאחר
ו יבוא שמישהו מחכים מחכים. ״אנחנו

 פעם בכל ואמנם, משהו.״ על לנו יספר
 בפרס נזכר הקיבוץ מחברי מישהו היה

 לשפוך היה ושעלול לספר ששכח כלשהו
 חבר זה היה פעם הפרשה. על חדש אור

 באותו הצריף מן בוקע אור כאילו שראה
 לפני שבועות כמה כי סיפר אחר לילה,

 לאביגיל. זר מחייל ד״ש הביא המקרה,
 באותו שמע כי לגלות ידע אפילו אחד חבר
 נחנקת, פרה כשל חנוקה צעקה גורלי לילה

העזוב. הליפט מעבר בוקעת
 הגיעה הרצח, לאחר ימים שבעה השבוע׳
 על־ידי בוצע הרצח כי למסקנה, המשטרה

 של מתושביה 2000מ־ למעלה הקבוץ. חבר
ה את להוכיח חייבים יהיו גבעת־ברנר

 זו בצורה אולי הרצח. בליל שלהם אליבי
אביגיל. של רוצחה יימצא

אדם דרכי
כו ה—ש צוו מ
 אמון נותנים אינם תפלות אמונות בעלי

 אולם .13 במספר ולא שישי בימי לא רב
 אינו ,1122ת־ מונית בעל ,45 פורר, דניאל
 נהג פורר, להיפך: אלה. בהסתיגויות מאמין
 מפרנסתו ניכר חלק מוצא ,13 בקו שרות
 מהלכים לא בהם שישי, בלילות דווקא

האוטובוסים.
 את פורד כשסיים האחרון, שישי ביום
המאו הערב בשעות שלו, השרות סיבוב
 בצפון ציון, אהבת ברחוב הבחין חרות,

המשר־ ארבע, כבני פעוטים בשני תל־אביב,
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