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הפיגימה משחוק׳
 מרים הרמת־גנית עקרת־הבית כשגילתה

 שנתלתה בעלה, של הפיג׳מה חולצת כי כהן
גני זו היתה כי חשדה לא נעלמה ליבוש,

 השכנים אחד כי בטוחה היתר. היא בה.
 אחדים, ימים לאחר רק בטעות. אותה לקח

 האבדה, את החזיר לא השכנים מן כשאיש
ש זר אדם זה היה שמא לחשוב החלה
 אמרה למשטרה,״ להודיע כדאי ״לא לקחה.

בית. באותו הגרה גווילי מיטה לגיסתה
 הפיג׳־ חולצת העלמות אחרי ימים חודש

שמ לפתע ברהוב. הנאה מיטה עברה מה,
ה מיטה, גבר. של התפעלות שריקת עה

סק מתוך הפנתה ילדים, לשני ואם נשואה
 באחת ערוך שולחן ליד ראשה. את רנות

 בה שנעץ ערבי צעיר ישב ברחוב המסעדות
̂ תשו־ את משכו העינים לא אולם עיניו. את

 חולצתו דווקא זו היתד, מיטה. של מת־לבה
להפ דמתה היא אותה. שענינה האיש של
גיסתה. מחצר שנעלמה הפיג׳מה לחולצת ליא

ה מרים. את הביאה הביתה, רצה מיטה
 הבגד את מצא היכן מהשורק שאלו שתים

 שתיהן כשפנו לענות. סרב הוא הססגוני.
 הוא יום באותו עוד נעלם. שוטר, להביא
בסבל. עבודתו כדי תוך נתפס

 לי לתפור הכפר לחיט ונתתי בד ״קניתי
ל אב ),29( מחמוד אחמד הכריז חולצה,״
ש חשב לא הוא במשטרה. ילדים, שלושה

לש כדי לאום־אל־פאחם עד תטרח המשטרה
 דבר עשיתי לא ״מעולם החיט. פי את אול

החיט. טען בשבילו,״
 לירות 25״ לחיט. האמין גרשוני השופט

פסק. מאסר,״ ימי 10 או
ואח־ כהן מרים יחדיו שאלו ״והחולצה?״

 בשבילה,״ שילמתי לירות 25״ מחמוד. מד
 השתלם. לא המשחק כי למד הוא אך טען,

החוקית. לבעלתה החולצה את החזיר השופט

חיים דרכי
אחד בתא שניים

ה את וזועף? סר אדם מאיר היה מדוע
 מהר־טוב 29ה־ בן הגבר גילה לכך סיבה

 כי חשד הוא לחברו. בשיחודהשתפכות
 מטופלת היתד, שלא והיפה, הצעירה אשתו

 שמאיר ומכיון בהעדרו. בו בוגדת בילדים׳
ההז חסרו לא אילת, בקו כנהג־משאית עבד

דמנויות.
 על מאיר עלה השישי, ביום שנה, לפני

 בהר־ לחופשה מתל־אביב שהובילו אוטובוס
 בלבו כי האחרונה. חופשתו זאת היתד, טוב.

בגי על אשתו, בחווה לנקום מזימה נרקמה
במהרה. באה ההזדמנות דותיה.
 כשרגליו אקדח, חגור חייל ישב לידו

 הוציא אט־אט בשלווה. ישן הוא תרמילו. ליד
במ והחביאו הנרתיק מן האקדח את מאיר
 תרמיל את גם נטל קם, הר־טוב ליד עילו.
ל הכדורים את מצא בתרמיל וירד. החייל
טעון. היה שלא אקדח,

 הביתה הדרך את אדיב. טרמפיסט
 סחיבת על־ידי חסר־הסבלנות מאיר קיצר

 מצא הוא תחנת־הרכבת. ליד שעמדה מכונית
 בשבילו. ארוחה מכינה במטבח, אשתו את

 אוחו האקדח, את שלף שניה מחשבה ללא
 לראות הספיק באשתו, ירה בחוץ, עוד טען

 וחזר המכונית על עלה בשוקה, רק פגע כי
המ את החזיר שם לתחנת־הרכבת. כמטורף

למקומה. כונית
 מן להיפטר היתד, במוחו הבאה המחשבה

 בתחנת־ שהמתין מחייל, ביקש הוא האקדח.
ולהח האקדח את לקחת הסמוכה, הטרמפים

 אחר חייל כי הוסיף כהסבר לצבא. זירו
 אך סירב. החייל באוטובוס. הנשק את שכח
 האקדח, את לקח השיחה את ששמע אזרח

לבעליו. להחזירו אדיבותו ברוב התחייב
זאת. לעשות אמנם התכוון אם לדעת אין

מ מחסום שלו לאוטוב־ם המתין בדרך כי
 אחרי ואזרחים, צבאיים שוטרים של עורב

ב נשקו. גניבת על הודיע הראשון שהחייל
 באשמת נעצר הוא האקדח. נמצא חיפוש
כלי־נשק. גניבת

ה של משפטו הראשונה. הפגישה
 לשנתיים נדון הוא שבועות. כמה ארך אזרח

 ברמלה, לבית־הסוהר הובל כאשר מאסר.
 מאיר, את מצא שלו בתא אפתעה. לו חיכתה
 גרימת בעוון מאסר שנות לארבע שנידון
 בוטל אשתו שבהשתדלות אחרי בזדון, חבלה

לרצח. בנסיון האישום
 האסירים שני הוחזקו חודשיים במשך

ה סיפר בינתיים קרה אשר על אחד. בתא
 זה היה ממאסר. ששוחרר אחר, אסיר שבוע
הוע כאשר אולם להדפסה. ניתן שלא תאור

חיצו היתד, לא אחר, לתא לבסוף מאיר בר
ביותר. מעודדת ניותו
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