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 תגיע עבודתה תקופת שבתום יתכן הישנים.
לארץ. סוניה גם

 ״לא בפירסומת. מעוניין אינו שוב חלאסקו
 גם עלי, כותבים שהעתונים מה לי איכפת

רצו על ראיונות.״ להעניק סירבתי באירופה
 הביע אותו רצון ישראלי, לאזרח להפוך נו

 כי מדבר. אינו שוב כאן, הקודם בביקורו
 — חדשה אהבה חלאסקו מצא בינתיים
 בעולם,״ ביותר הנפלאה העיר היא ״לונדון

אמר.

ם שעי פ
ההרעדה כוס

 לאולם הרם. הקול נשמע המשפט!״ ״בית
 ד״ר החיפאיים, השופטים שלושת ניכנסו

 ספסל ליד ובר־זאב. גוברניק עציוני, משה
 ומיסתורי מוזר כשחיוך ניצבה, הנאשמים

פו ברצח הנאשמת פאנו, עליזה שפתיה, על
אליעז. רפאל המשורר של אשתו אליעז, לה

 הסג־ הפליליים המשפטים אחד החל כך
 כל לו היו ישראל. של ביותר סאציוניים

 הרגיש האמן רומאן־אהבים: של נתוניו
 והצעירה הסוערת המאהבת וחלש־האופי!

 לפתותה, לו גורמת הסדיו, על הנאבקת )27(
המזד האשד, אהבתו; כל את ממנו דורשת

 ידידת־ כי מרגישה שאינה המרומה, קנת,
 בעלה את ממנה לקחת המנסה זו היא הבית
 הצעיר התובע לדברי — עתידה ואשר

אותה. להרעיל — גרבלי יצחק והנמרץ,
 של בפיו שגוללה כפי התביעה, פרטי

 עליזה את האשים הוא פשוטים: גרבלי
אומל נעורים ובעלת בולגריה ילידת פאנו,
 ,1956 בשנת המשורר עם התקשרה כי לים,

עימה. לחיות אותו פיתתה ספרותיו רקע על
 מאליעז דרשר, זה על כי התובע טען כן
 אותה ולשאת מאשתו להתגרש פעם, מדי

 — עליו אחדות פעמים ואיימה תחתה;
 ״את תרצח כי אחר־כך תתאבד. כי תחילה
 ממנו מונע ואשר בתוכו״ החי השני האדם

 האהבה ממכתבי באחד ולבסוף, להתגרש;
 אליעז. פאולה את לרצוח — שלה

ה לדברי כליל־הרצח. יחסי־מץ
 את חסרת־היציבות, עליזה, הגשימה תביעה
 עבר אליעז שהמשורר לאחר זה, איומה

 אבא של הסופרים בשיכון בחיפה, לגור
 אשתך עדיין התגוררה עת אותה חושי.

 דירתם את ומכרה כגננת עבדה בתל־אביב,
 כדי זו עובדה אפוא, ניצלה עליזה הקודמת.
הסרתה־■,חשדות. פאולה עם להתידד

 בינתיים המשיך )56( המזדקן המשורר
 יחסים עימד, לקיים עליזה, עם להיפגש

 ״דרשתי כי בעדותו, טען כי אם אינטימיים,
 לתהום קשרינו את לצמצם הזמן כל מעליזה

 הודה שלד״״ האישיות ולבעיות הספרותי
 יחסי־מין פאנו עליזה עם קיים כי אליעז

 אחרי חודשים כשלושה — הראשונה ״בפעם
 — האחרונה ובפעם ;1956ב־ שהכרתיה,

באוקטובר. 25ב־
 נרצחה בו הלילה היה באוקטובר 25,־ד

אליעז. פולה
 אין התביעה לדברי רצחה? עליזה האם

— כי זאת. עשתה שאכן ספק כל
 אינה כי בגלוי אמרה פאנו עליזה 9

 הדוקטור בעלה, עם מיחסי־הנשואים מרוצה
 תוקף, בכל מאליעז, דרשה פאנו, משה

לאשה. לשאתה

 מח־ נגד בתרופות השתמשה עליזה •
 פנתה דיג׳יטוכסין! י רעל המכילות לות־לב,

 נחום לבית־מרקחת הרצח לפני אחדים ימים
 התרופה מהי התעניינה בתל־אביב, פולר

 שלחה זד״ רעל של יותר גדולה כמות המכילה
 התכשיר, את לקנות פעמיים, עוזרתה, את

 ניתן התכשיר פרוביגל. השם את הנושא
 אשת היא כי — רפואית פקודה בלי לה

רופא.
•  בית אחיות אצל התעניינה פאנו עליזה י

 מהן באוקטובר, 13ב־ אסף־הרופא, החולים
 אינו זה שרעל העובדה ואת הרעל תוצאות
 17ב־ קנתה, היא המת. בגוף עקבות משאיר

 בתל־אביב ספלי־קראמיקה שני לאוקטובר,
 ליום אליעז, רפאל עם פגישת־אהבים קבעה

 בלוויי, צי השוד בבית־המלון באוקטובר, 25
מנצרת. וחצי קילומטר במרחק

 מאליעז ביקשה עליזה יתר־על־כן: •
 בבוקר, 11ב־ הרצח, ביום חיפה את לצאת

 הצהריים. בשעות לבית־המלון להגיע כדי
 2,45ב־ רק במלון הופיעה עצמה היא אולם
 במונית לנצרת שהגיעה לאחר הצהריים, אחר

מיוחדת.
 אותו עשתה מה ץ לחץ תחת הודאה

 של עוזרתה לדברי פאנו? עליזה בוקר
 אליעז, משפחת של בבית ביקרה הנרצחת,

 בנצרת. לה המתין המשורר בעוד בחיפה,
 את רחצה מיץ, בכוס פולה את כיבדה היא

 כשד,עוזרת בחיפזון, הדירה את ויצאה הכוס
 ובו הקלוע, הקש סל את במעשיה. מבחינה

 במשרדי הפקידה קראמיקה, העשוי הספל
אביב. המוניות חברת

 החקירות לחברת עליזה פנתה כך אחר
 אחרי לעקוב ביקשה בחיפה, ש.ח.כ. הפרטית

 התק־ מביימת אינה אם לברר אליעז, פולה
 הזעיק הנרצחת, נפטרה כאשר פות־לב.

 את שריימסטר, קדיש החקירות, הברת מנהל
 ומאחר נחקרה, נעצרה, עליזה המשטרה.

 — כתיקונם בימים גם מעורערים ועצביה
 דו״חות שלושה בעלת הודאה, על חתמה

נפרדים. משטרתיים
 אחד עליה כשמגן בבת־הדין, הופעתה עם

 אהרן עורך־דין החיפאיים, המשפטנים מטובי
 טענה עדותה, את עליזר, הכחישה ליפשיץ,
 והטעיות. איומים, לחץ, תחת ממנה שהוצאה

 לקבל אם לקבוע בית־המשפט יצטרך עתה
במשטרה. פאנו עליזה של הודאתה את

 רפאל העדים דוכן על ניצב בינתיים
 ובחקירת בעדותו, להסביר ניסה אליעז,

 היו עליזה לבין בינו היחסים כי שתי־וערב,
 את גידף אף הוא ובת־טיפוחיו. יחסי־אמן

 אשר כ״נחש אשתו ברצח הנאשמת האשד,
לביתי.״ הכנסתי

 את הבליט זאת, לעומת התקיף, הסניגור
 פיתה לדבריו השניים. שבין הבדלי־הגיל

 גבר ידעה שלא הזאת, ״הילדה את אליעז
 באולם לגולל שנאלץ המשורר, לפניו.״

 טענה הכחיש האישיים, חייו פרטי ביתיר,דין
 עליזה חיה לדבריה, כי הצהיר זו, אחרונה

 יחסים עימו קיימה בטרם גברים שני עם
 והשני קיבוץ, חבר האחד — אינטימיים

ידועה. תל־אביבית דמות
 היה בלבד אחד דבר — כך ואם כך אם
 אליעז, רפאל המשפט. של זה בשלב ברור,

 עוז אזר לא כפולים, חיים שחי כך על־ידי
 או — הצעירה ממאה,בתו עצמו את לנתק

 המיט — מאשתו חוקיים גירושין להתגרש
עצמו. על אסון
 בכוונה רצח של צורה לבש זה אסון אם

 בעלת מעורערת־עצבים אשד, בידי תחילה,
 לקבוע יצטרך זאת — מדי גבוה מתח

המחוזי. בית־המשפט
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 יצחק, ריבלין הוא הזה התשבץ מחבר

 פרי־עמלו את שמקדיש ,21 בן חייל

 יצחק וליעקב. הירושלמית לאילנה

 מקורית בצורה תחביביו את מציין

 ובו׳ תשבצים פתירת ״בנות, למדי:

בהז פונה התשבץ מדור עורך וכר״.

 ובעיקר הארץ, בנות לכל זו דמנות

 כשן הן אף שינסו שביניהן, ליפות

המו הגלופה לפי — תשבצים בחיבור

תמונה. לצרף ונא הזה. בהעולם פיעה

ן ז ו א  נמצא )1 מ
 )4 הכבשה. באחורי
 ישראלית. סיגריה

נג )11 סבא. )10
 מילת־זי־ )13 מר.
 בעבר־ הר )14 רוז.

 זוגו בז )15 הירדן.
 בוא )17 ה״עלי".

 שם־תואר )19 למטה.
 ניבזה. )20 צרפתי.

 )25 השתוממות. )22
 משקה )26 שליח.
 שירי. )27 חריף.

פקו )3ב צמוד. )30
ל הכנים )33 דה.

 אברהם של בריתו
אי חיה )34 אבינו.

 )37 אר. )36 טית.
 עם, )39 מתאים. לא

 ממיתות )41 נוי.
 גבוה. )42 בית־הדין.

 שלום של החולב )44
 משמש )46 עליכם.

 )48 נרות. להחזקת
פי )50 דתי. מנהיג

 )53 שלל. )51 נה.
 ברמי־ לחכימא ודי
 בתוכו. )58 מגש. )57 שמים. )55 (ר״ת). זא
בהונגריה. חיל־פרש )60 אחריות. ללא )59

: ך נ ו א  הפשרת )3 מרכז. )2 צרה. )1 מ
חש אגם )6 הולנדי. שם־תואר )5 מוצק. דבר
ב עברי ישוב )9 בדד. )8 בר. )7 מלי.
 אוכל. מגיש )15 נפטר. )12 ירושלים. הרי
 אות )23 חם. לא )21 מתת. )18 הסו. )16

ראש־ של משפחתו שם )24 באלף־בית.

 מבלוטות. הנפרש נוזל )26 בורמה ממשלת
 )31 שנסנר. סאטירי תיאטרון )29 ישן. )28

 )35 סלע. )32 חם. משקה להחזקת משמש
 סירת־ )40 הגבהה. )38 פיל. שן )37 הגיע.
 געיית )43 לחופה. זה בגיל )41 חשמל.
 )47 ספרדי. מטבע )46 בפחד. )45 הפרה.

 אילו. )54 באנגלית. כן )52 קצה. )49 זד.
נמוד. קול )58 חיה. פי )56
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