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במרינה
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 פעילים דתיים, הם אם בחיתון, אסורים הם
טובים.״ בחורים ובכלל — במפלגה

 אחד השבוע הצהיר נסוגו. לא הצעירים
 אליעזר המפד״ל, של הצעיר הדור ממנהיגי

 אשר — לערבים הרגשית ״הגישה שפר:
 היא — הגלות של ה,גוי׳ הוא שלה הרקע

 ממלכתית עמדה לד שאין מי הרת־סכנות.
 שלא מוטב זר״ חשוב בנושא וכל׳ו־אנושית

בו.״ יעסוק
 הפעולה גורל נתון דבר, של שבסופו אלא

המפ זקני של לאישורם הערביים בכפרים
 גם אולם בתקציב. המחזיקים הם כי לגה.

 מוכנים מיד, לפועל התוכנית תוצא לא אם
 בהתקרב כי יודעים הם להמתין. הצעירים
 לא אם — התקציב להם יינתן הבחירות

קו לרכישת לפחות הרי קירוב־לבבות, לשם
ערביים. לות
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 חמור נראה הנאשמים שלושת של מצבם
 אגב־ ומחמוד אחמד אל־לטיף, עבד ביותר.

 בכפר משכניהם שניים ברצח הואשמו רייה
לרצוח ובנסיון שבמשולש, סויסה חירבת

 אשר — משפחה מאותה שלישית, שכנה
קשה. נפצעה

 בית־המשפט שופטי בפני התביעה, טענה
 משפחת בין דמים ריב קיים בחיפה: המחוזי

 האחים הקורבנות. שלושת לבין אגברייה
 התביעה, לטענת שנים, שש חיכו אגברייה

 הטענה לביסוס ניקמתם. את נקמו ועתה
מרשיעות: עדויות הובאו אף

מצ וכלב־גישוש המשטרה של גשש •
 לקירבת שהובילו עקבות במקום־הפשע או

אגברייה. בית
ב קשה שנפצעה חסן, פיאד רוחה

 את שמעה היריות שבזמן העידה התנקשות,
 וזיהתה הנאשמים, שלושת של קולותיהם

כמתנקשים. אותם
 כי העיד רוחה, של בנה מוסטפה, 9
 כלביו. נביחות אותו העירו הרצח בליל
 כעבור דבר. מצא ולא החוצה יצא הוא
 מכן לאחר ומיד הכלבים נבחו שוב זמן

 ראה החוצה יצא כאשר היריות. נשמעו
ויו בשורה עומדים הנאשמים שלושת את
 אותם שמע גם הוא סטנים. משלושה רים

מקללים.
 כי היא, אף העידה אמנה, אחותו, •

 בשעת בבירור, השלושה קולות את שמעה
היריות.

 של פרקליטם בפני כלילה. קולות
 הייק, יעקב המנוסה עורך־הדין השלושה,

ה מיבנה את להרוס קשה: משימה עמדה
 שלב, אחר שלב זאת עשה הוא תביעה.,

 אחת אבן נשארה שלא עד עדות, אחר עדות
הגדול. הבניין מכל

הסתי על הצביע מבריקה בחקירה־נגדית
 להודות נאלצה רוחה התביעה. בעדויות רות

 שבע לפני אגברייה בני קול את שמעה כי
 שמעה לא הרצח ליום ועד ומאז שנים,
 זיהוי־קולותז״ של מיסדר נערך ״האם אותו.
השיבה, ״לא,־ הפרקליט. שאל

 את מימיה שמעה לא מצידה, אמנה, בתה
 אותם ראתה לא ומעולם אגברייה, בני קולות

 כי להודות נאלצה היא גם פנים. אל פנים
 וכי זיהוי־קולות, של מיסדר שום נערך לא
 שהקולות בוזדאות לומר יכולה היא אין

 שלושת קולות אומנם הם בלילה ששמעה
הנאשמים.

 שבדברי הסתירות את גם גילה הייק
 אותו הרוצחים שאמרו למה ביחס העדים,

 אומרים: אותם שמעה כי טענה האחת לילה.
 שמע כי טען מוסטפה שרמוטה!״ ״איבן
 הזונה!״ בן הגיע! ״יומך אומרים: אותם
 קורא: מהם אחד שמעה השלישית ואילו
 בעצם לדבריהם, זה, כל אחי!״ ״הוי,

אוטומטי. מנשק התכת־היריות
 מכירים ״האם מוסטפה: את הייק שאל
הנאשמים?״ שלושת את שלך הכלבים
השכ הם ״בוזדאי. הצעיר, השיב ״כן,״

שלנו.״ נים
עברו?״ כאשר לנבוח נהגו ״האם
״לא.״
 הייק המשיך לילה?״ אותו נבחו ״מדוע
 ״כי התשובה: את סיפק ובעצמו לשאול,

 הכלבים היורים. היו השכנים שלושת לא
זרים.״ אנשים על נבחו

הרוצ הייק: של התיאוריה מסתננים.

 הסמוך, לגבול מעבר מסתננים היו חים
 לחיזוק הנרצחים. עם חשבון לחסל שבאו

 לשיחזור המומחה של בעדותו נעזר הטענה,
שיקמוני. הקצין הארצי, מהמטה

 בסטגים. השלושה ירו מוסטפה לדברי
ה על״ידי שנאספו התרמילים קוטר ואילו

 מתת־מקלע נורו הכדורים כי העיד, משטרה
 למסתננים. אופייני נשק — גוסטאב קארל
 של כדורים תרמילי גם נמצאו לזאת נוסף

 שלושה על הצעיר שעדות — משמע אקדח.
 פיזור לזאת, נוסף מוטעית. היתה סטנים

בשו עמדו לא היורים כי הראה התרמילים
מוסטפה. כדברי אחת, רה

.מהימנות לא ״עדויות . ״סתירות . . . . 
שלו את ושיחררו השופט״ם, שלושת קבעו

האחים. שת
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ה על בתדהמה לחצ> המכוניות נהגי
 משרד־הרישוי שליד הראשי בכביש מעצורים.

 היוולדו; כביום עירום אדם עמו בתל־אביב,
חי. פקק־תנועה שימש
 אחת. אשה זולת לעשות, ־׳מה ידע לא איש

 מה ידע השוטר לשוטר. קראה מיהרה, היא
 לניידת קרא מכונית, הפקיע הוא לעשות.
משטרה.

נבו לובשי־מדים ארבעה קפצו מהניידת
 אותם לימדו לא לשוטרים, בבית־הספר כים.
 האיש את משכו הם זה. במיקרה לעשות מה

 מיגרש אל גמורה, באדישות שעמד העירום,
 מצאום בגדיו, את חיפשו אחר־כך סמוך.

 ולקחו הלבישוהו הם המקום. מן במרחק־מה
לתחנה. אותו

 המשיכו המכוניות, את התניעו הנהגים
בדרכם.

העירום את מלבישים השוטרים
ידעה האשה רק
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