
במדינה
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ת ד י ג ת ב ו מו ה
הנא ספסל על ישב קצר זקן בעל זקן
שיו האשמה בחיפה. בבית־המשפט שמים
 אשתו, רצח ביותר: חמורה היתד, לז חסה
תחילה. בכוונה ),55( עמרם חנה

 השופטים בפני מזדמנים יום בכל לא
לרו בניגוד אולם ברצח. נאשמים המחוזיים

 עור־ בעזרת עורם את להציל המנסים בם,
 עמרם עמרם הודה וטענות־שונות, כי־דין

 הכללית לתביעה הניח במעשהו, מיד )57(
הצ הישיש לגבי כי טענותיה. את לטעון

מאליו. מובן מעשה זה היה נום
 לא ממנה במשטרה, בהודאתו הוא סיפר

המשפט: בעת גם חזר
 שומר הייתי חדשים, כשלושה לפני ״עד

מהעבו אותי פיטרו מכן לאחר במחצבה.
תעסוקה.׳׳ ללא בבית נשארתי מאז דה.

 הרגשתי אחד .יום לרצח. מביא זה
אליהו אהובה, עם להפגש יוצאת חנה שאשתי

הרצח כמקום עמו- רוצח
הכורדים אצל זה כך

 מפי גם לי נודע בחצור. לידי שגר לוי,
 בבנק, עובד שבנו סולימני, יוסף ידידי

 שמחה, שלי, הבת את נתתי ולא שהיות
 אליהו זד. בגלל לוי, משפחת מבני לאחד

 אשתי, עם ומתעסק בי להתנקם רוצה לוי
 להתעסק אצלנו חמור שזה יודע הוא כי
 מביא זה הכורדים ואצלנו איש אשת עם

לרצח.
 שהיא האחרון בזמן לאשתי אמרתי ״אני

 :לי אמרה היא בי. בוגדת והיא בסדר לא
 אמרתי אני ?׳ שלי ראש שומר אתה, ,מה
אמרה ואשתי בעלך.׳ אני ,סוף־סוף :לד.
 הבן אצל והולכת אותך אעזוב ,אני :לי

שלי.׳
 וכין ביני היתד. הזאת השיחה .,כל
 שדיברתי היום באותו שבוע. לפני אשתי

 לבנה והלכה אותי עזבה היא אשתי עם
יעקוב. בשם

 בני אשת אלי באה יום אותו .בערב
 הביתה. אשתי את לקחת שאגש לי ואמרה
 אותה ובקשתי באתי שבע בשעה בערב
 : אותה קיללתי אז רצחה. לא והיא לחזור
 ? אנשים עם הולכת את כזה בגיל ! ,זונה

 בעצמי זקנים. זוג אנחנו ילדים. לך יש
 אליהו עם שלנו הבית בחצר אותך ראיתי

 עם הולכת לא ,אני :לי ענתה והיא לוי.׳
 חוץ אחד אף עם הולכת לא אני אנשים.
לוי.׳״ מאליהו
 והלכתי איתר, .עזבתי טוב. לא בלב
ובי אליה הלכתי שוב יומיים אחרי הביתה.

 אשת לשרה, הביתה. שתחזור אותה קשתי
 רוב אותו מגדלים שאנחנו ילד יש בני,

 את לקחה שרה אז שלנו. בבית הזמן
 : ואמרה אשתי של בידים אותו ושמה הילד
הביתה.׳ בעלך עם תלכי הזה הילד ,בחיי

 והיא להתנגד אשתי יכלה לא כבר ״לזה
 בערב היה זה הביתה. איתי ובאה קמה
 שני יום עד חמישי מיום חמישי. יום

 בלב אבל טוב. ביחד אשתי עם הייתי
 באשתי חושד שאני מפני טוב, לא שלי

קשה. באופן הכורדים בנו פוגע כזה ודבר
 בא בבוקר, תשע בשעה זה, שני ״ביום

 שסיפר זה סולימני, יוסף הביתה אלינו
 עם הולכת שאשתי זה על בהתחלה לי

לי לספר בא לא הוא הפעם אבל אליהו.

 אלא אליהו עם הולכת שאשתי על שוב
 לי אמר הוא ביננו. שלום לעשות בשביל

 ישב אשתי... על שסיפר מה על שהתחרט
הלך.״ כך ואחר כשעה אצלנו

 ישבתי ״בערב א&ות. שאני הלוואי
ה וכל זקנים זוג ,אנחנו לאשתי: והסברתי

 אף אין ולנו ילדים, להם ויש נשואים ילדים
 עוזרת את אותך, אוהב ואני בבית, אחד

באוכל.׳ בכביסה,
 :לי ענתה אשתי בערך. בתשע היה ״זה
 אני אז עלי.׳ ומדבר בי חושד תמיד ,אתה

הת השני. בעולם שאני עצמי את חשבתי
 היא בראש. לה ונתתי מקל לקחתי רגזתי,
 אותה עזבתי מהראש. דם לה ויצא נפלה

,בוא :לו והסברתי משה לבני והלכתי
 אמא את היכיתי ואני היות הביתה אצלי

שלך.׳
 אותו והביא יעקוב לבני הלך ״משה

 דם עם הרצפה על שוכבת אמא אח וראו
 למגן־דוד־אדוס הלך יעקוב מיד מהראש.

בצפת.״ החולים לבית אשתי את ולקחו
 שלושת הכירו לא עמרם, של לדאבונו
 ומנהגי חוקי את בדינו, שישבו השופטים

 גזרו הנאשם, את הרשיעו הם כורדיסטאן.
 :בחוק שנקבע העונש מלוא את עליו

עולם. מאסר

חיים דרכי
ב וחזן ר

 הטרקסורן,״ רן זהו י החתן מיהו ״מיהו
 בעמק טירת־צבי קיבוץ של הגן ילדי שרו
 ביניהם אחד היה לא כמעט שאן. בית
 השו־ משק חבר חדוותי, רן את הכיר שלא

 רכוב כשהוא שהגיע* עין־שמר, מר־הצעיר
 עבודות לבצע כדי הגדול הטרקטור על

הדתי. בקיבוץ בריכות־דגים בחפירת
הת שבועות כמה כעבור כחכה. כלה

הע טונות מלבד כי הקיבוץ לחברי ברר
 בחכתו רן העלה הדגים, בריכות של פר

ש המשק ילידת מלמד, שולה נוסף. דבר
נפ עובדי־החוץ, הארחת על אחראית היתר,

 הבלונדיני הצבר של חיזוריו ברשת לה
יחד. לצאת החלו והשניים

 נמשכה השניים של המשותפת ההליכה
 במשק עבודתו את שסיים רן, כשנתיים.

 חוזר היה שבעין־שמר, הוריו לבית ושב
 לבקר מנת על לטירת־צבי תכופות לעיתים

לצבא. בינתיים שהתגייסה ידידתו, את
 שכולם המאורע התקיים שעבר בשבוע

 חברי השתתפו בו המוני, בטכס לו. ציפו
לאשה. שולה את רן נשא המשקים, שני

 בישוב הדבר קרא לו קטן. הבדל
 דופן יוצא משום בכך היה לא עירוני,
 דירה להם רוכשים היו השניים מיוחד.
וה הבנה תוך חייהם את ומנהלים נפרדת
רעותו. לעקרונות איש הדדית סכמה

הר הדבר היה הקיבוצית במסגרת אולם
 נראה השמחה, למרות מסובך. יותר בה

נית הצדדים שני שמשפחות בבירור, היה
 כיצד :וודאות חוסר של מתוח במצב רו

 ? המשותפים חייהם את הזוג בני ינהלו
 כי מעוניינת היתר, החתן של משפחתו

מש גם אך נולד, בו בקיבוץ ישאר בנם
 להיפרד מעוניינת היתר, לא הכלה פחת

מבתם.
בקלות. יותר העניין את לקחו הזוג בני

 בקיבוץ חדשים ששה להשאר החליטו הם
 ד.מ־ לקיבוץ לעבור — מכן ולאחר הדתי
הד בקיבוץ שולה, של ידידיה גם פ״מי.

 מה ״וכי גדול. בעיר, בכך ראו לא תי,
 טענו הצעיד,״ השומר לבין בינינו ההבדל

״ברא לחתונה, במיוחד שנכתב בפיליטון
חזן.״ — ובראשם רב עומד שנו

ים
ת ר מוו ר ק מ ב
 שניצב חיפה, נמל של המודיעין פקיד

 מוכן היה לא שעבר, הרביעי ביום בלשכתו
 על צבאו היסטריות נשות־מלחים כמה לכך.
 בדיוק מד. לדעת בתוקף דרשו חלונו, פתח
 היתד, צריכה אשר ישראל, ר,אניד, ע? קרה

הקרוב. השישי ביום לנמל להגיע
 כי טענו הן מזעזע. סיפור היה בפיהן
 שארבעה בחיפה עקשניות שמועות מהלכות

 האניה, של מקרר־הענק בתוך נלכדו מלחים
למודת. נחנקו

 המבוהל המודיעין פקיד לאו;יה. מברק
 שרגאי, אליהו ציס, חברת לדובר מיד צילצל
 באה השמועה המתרחש. על לו הודיע

הוראה מיד נתן והוא לדובר, גם כהפתעה
)14 בעמוד (המשך

דשח
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ושופע... יפה יהיה ששערן כדי
 שיער במי אותו חפפי ושופע יפה יהיה ששערך כדי

שרשיו. את המזינים טבעיים חמרים המכילים
 הראש מעור מרחיקים מתאימים, בלתי ושמפו, מ־־שיער

 יפיה. ובלתי דליל נעשה והשיער חיוניים חמריס
 לברק קשקשים, להרחקת שערותיך, שרשי למען

 רובין זב ד״ר של איכות במוצר חפפי נאה, ולהופעה
אגורות. 75ב־ ביאוקוסמטיקאי,
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אליה בדרכך בקבוקון קני במספרה, חופפת הנך אם

1914 קזח מעולם


