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בע״נז נורית חב׳ המפיצים ״נקה״. ביח״ר תוצרת

במרמה
חיים דרכי

סופית תחנה
 חנות ,70 ארואטי, (בוקו) בכור כשפתח

 גבעת־עליה שוק מאחורי קטנה מכולת
עס יעשה כי הישיש הבולגרי קיזזה ביפו,

טובים. קים
 אבל בכבוד, התפרנס הישיש החנווני

 שמעבר הריקה בחנות בי ששמע לאחר
הח מכולת, חנות להיפתח עומדת לרחוב

עסקיו. את לחסל ליט
ב לעמוד כדי מדי זקן כבר ״אני
 לחבריו. הסביר צעיר,״ אדם עם תחרות

 בדמי החנות את למסור החליט הוא
חודשיים. שכירות

שמו שכר חודש כעבור המוות. מחול
שי הקטנה, החנות את אבראבייה (סמי) אל
עסקים. לעשות קיווה אותה, פץ

ה לחנווני פנים האיר לא המזל אבל
 החנות, את שפתח לאחר שבועיים חדש.

אחדים. ימים כעבור נפטר למשכב, נפל
 חיפש וארומטי נסגרה הקטנה החנות

 אותה, שירכוש ונמרץ, צעיר אחר, מישהו
ה דמי את וישלם טובים עסקים יעשה

במועד. שכירות
 נפתחה שוב חודשים חמישה כעבור

 מבורך אלשקרז׳י״) (״מיקו מנחם החנות.
 אותה, שיפץ הקטנה, החנות את שכר
ממתקים. לחנות אותה הפך

 במקום להצטופף הספיקו השכונה ילדי
 ש־ אלשקרז׳י, כי בלבד. שבועיים במשך
 ממתקים״, ״עושה ספניולי בסלנג פרושו

 גילו שהרופאים לאחר לבית־החולים, נכנס
 נאבק הוא הדם. מסרטן סובל הוא כי
 לאחר נפטר בלבד, קצר זמן חייו על

יסורים.
 מבלי ועזובה, ריקה שוב עמדה החנות
מעו שיהיה אדם למצוא יצליח שארואטי

בה. ניין
 בה ולפתוח לשוב החליט הוא השבוע

הז קמעונאי, עם התקשר מכולת, חנות
מצרכים. מין

מ החנות נפתחה בבוקר השלישי ביום
ארואטי שכב שעתיים כעבור אבל חדש,

 שם מצא חמתו, בית אל מיהר שמש
 ל־ נבהלה האשד, והילדים. האשד, את
 כי חששה מכעס, שרתח בעלה, אה 1מ

בכל לעשית שנהג כפי אותה, יכה הוא
ש או פיו את להמרות שהעזה פעם

 שכניו בעיניו. חן מצאה לא התנהגותה
 זמן לפני כי השבוע, סיפרו שמש של

רצח, מכות אשתו את היכה הוא קצר
במשטרה. להתלונן פחדה האישה אולם

 ה־ ותכפו הלכו האחרונים בשבועות
 על קבל שמש הזוג. בני בין סיכסוכים
ציית אינה כי טען אשתו, של התנהגותה

 ״בעלי אחרות. טענות היו לאשר, נית.
ה לכלכלת כסף מספיק לי נותן אינו

 אינו ״הוא שכנותיה, בפני התלונה בית,״
 אותנו.״ ומזניח ולילדים לי דואג

הסת פעמים, כמה מהבית ברחה האשד,
לאחר בעלה אל חזרה הוריה, אצל תרה

הזוג. בני בין פייסו שההורים
ל לעבור הבעל אבה לא הפעם אבל

 הוא זאת להדגיש מנת על היום. סדר
 פניה מול בה נופף מטבח, סכין נטל
 מקום הותירה שלא בצורה אשתו של

צעקו אבל לצעוק, התחילה היא לספקות.
ה הבעל למדורה. שמן הוסיפו רק תיה

מ אותה לפת אשתו, על התנפל נזעם
 של ילדיהם שני בפניה. אותה דקר אחור,

 פרצו הצעקות, לשמע נזעקו הזוג בני
דם. זבו שפניה אימם, למראה בבכי

ה לעיני אמא. את השכיב אבא
מח נגלה הצעקות, לשמע שנזעקו, שכנים

 על אשתו את השכיב שמש מחריד. זה
 לדקור הוסף הרעועה, המרפסת ריצפת
 דיין, דויד השכנים, אחד בפניה. אותה

מ תפסו שמש, על להסתער מיהר ,53
 הסכין. את ממנו להוציא וניסה אחור
מ להשתחרר הצליח הגברתן שמש אבל
 להשחית הוסיף ארצה, אותו הפיל מנו,
 נימלט הוא לבסוף אשתו. של פניה את

דם. שוטטת אותה בהשאירו מהמקום,
 של ילדיו היו העקריים הראייה עדי
ה הסבירו ).6( ודני )10( אילנה שמש,
 טובה, אשד, היא שלנו ״אמא הילדים: שבוע

 מתרגז.״ כשהוא לה מרביץ אבא לפעמים אבל
ה־ לבית קשה במצב הועברה ר,אשר,

־־־

 לנהוג רשאי הגף
 מרח במכוניות

רשיון ללא
התערוכה בשטח
 בשעות יום בל הפתוח

חצות עד 5ומ- 9—13

״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.
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הנסיעות משרדי ובכל

שמש פצועה
העבודה לאחר סכין

 דונולו״ בית־החולים של המתים בחדר
פתאומית. לב התקפת לאחר

ועזו ריקה עומדת שוב הקטנה החנות
אותה. לרכוש שיעז לאיש מצפה בה,

פשעים
ב&בודתו השמש

 את מצא מהעבודה שמש אהרון כשחזר
■קרית בשכונת החדרים, שני בת דירתו,
שמש ועזובה. ריקה בירושלים, היובל

 השמש מעלות עבד הוא ורעב. עייף היה
ל קיווה הביתה ובשובו שקיעתה, ועד

חמה. ארוחה מצוא
 בבית. היו לא והילדים האשד, אבל

 לחפש יצא שעה, רבע להם המתין הוא
לשוא. אך השכנים, אצל אותם

 ידע הוא בחיפושים. הרבה לא שמש
 כי להימצא. אשתו עשויה היכן היטב

נעלמה היא כן לפני אחדים חודשים
בבית למחרת נתגלתה מסתורי, באופן
מקור־ברוך. בשכונת הוריה

 על שעות כמה נאבקה שערי-צדק, חולים
סכנה. מכלל שיצאה עד חייה

ל פחד מהמקום, נמלט עצמו שמש
 הוא השמש. לעין פרצופו את הראות
 אנשי על־ידי שעות ארבע כעבור נתגלה

 האשימו אותו, לאתר שהצליחו המשטרה,
אשתו. את לרצוח בנסיון אותו

 היו הענין מכל ביותר שנפגעו אלד,
 לבית- הולכים אינם הם הילדים. שני

 מחכים ברחוב, היום כל מסתובבים הספר,
האם. של לשובה רוח בקוצר

החי
 נעצר ברמת־גן המתים. תחיית ••
ש לאחר כיסוי, ללא צ׳יקים במתן חשוד

 תקליטים רכש בהם הצ׳יקים כי התברר
חו כמה שנפטר קבלן, של חתימה נשאו
לכן. קודם דשים
צעי נמצאה בתל־אביב טוכי לילה •

 שנפלה לאחר הכביש, על מוטלת פצועה רי׳
הלילה. במשך ישנה בו אוטובוס מגג
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