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יש בתי־משפט בשני הנאשמים ספסל על
 כחוק, שלא הגבול את חצו שניהם ראלים.
 רקע על טענות להגנתם העלו ושניהם
רומנטי.
 ),19( יונס ג׳ד קטי זקן. רוצה לא
 מעבר דרך הגבול את שנתיים לפני עברה

 העדה בת הנצרתית, הצעירה מנדלבאום.
 של לקבוצה הצטרפה הרומיודקאתולית,

המולד. בחג לירדן שעברה נוצריים, צליינים
לירוש הצליינים חזרו יומיים כעבור

 היתד, לא יונס קטי אבל העברית. לים
 הצליינים, את חקרה המשטרה ביניהם.

 נעלמה. להיכן ידע לא מהם איש אולם
שעב לאחר כי במשטרה, סיפרו מהם כמד,

 את קטי עזבה מנדלבאום, מעבר את רו
 להתארח הולכת היא בי סיפרה החבורה,

 סמוך קטן, בכפר משפחה קרובי אצל
עקבותיה. נעלמו מאז לירושלים.
במע יונס קטי הופיעה שנתיים כעבור

 שוטרים שני בלווית הפעם מנדלבאום. בר
מעבר לעמיתיהם אותה שמסרו ירדניים,
 בשהייד. קטי הואשמה ביום בו לגבול.

 היא ישראל. לגבולות מחוץ בלתי־חוקית
 נוכח במיוחד, חמור לעונש צפויה היתד,

 מקיימת אינה שהתה בד, שהארץ העובדה
שלום. של יחסים ישראל עם

 השבוע שנגול קטי, של סיפורה אבל
 היה עשוי בירושלים, השלום בבית־משפט

הנוק המשטרה קצין של ליבו את להמס
 נשארה כי לשופט סיפרה היא ביותר. שה

 הנמצאים משפחתה, קרובי בעצת בירדן
למ על־מנת זאת עשתה כי הסבירה שם,
מזדקן. לגבר להשיאה הישיש מאביה נוע

 ימות,״ שאבא עד שנתיים, שם ״חביתי
גרו את חונקות כשהדמעות היא הסבירה

 האב כי מהרדיו לה שנודע לאחר נה.
חפ את קטי ארזה לעולמו, הלך הישיש

 הירדנית המשטרה בתחנת הופיעה ציה,
 לישראל. לשוב בקשה מנדלבאום, במעבר
 הסבירה, לעונש, כאן צפוייה שאני ״ידעתי

בישראל.״ לחיות מעדיפה אני ״אבל
 שופט־ בדין ישב קטי, של למזלה

למש בן שמחה, אהרון הירושלמי השלום
 הצעירה שסיפור ותיקה,* ירושלמית פחה
 אותה, הרשיע אמנם הוא לליבו. נגע

 בחוצלארץ, חוקית בלתי שהייה באשמת
 בסך קנם עליה הטיל בעונשה, הקל אך

ל״י. 100
 שניסה השני הצעיר שכן. 0ע כלו״ם
 ירדני היה נישואין, מכבלי לאחרונה להימלט

 שמטעי קטן בפד אל־עצון, מדיר צעיר
ישראל. לשטח סמור מצויים שלו הזיתים
 לפני כפרו את עזב )20( אל־אסד עבד

 כנהגו שם שימש לכווית, היגר שנים, כמד,
עשיר. סוחר של הפרטי

או לפניו נפתחו הסוחר של בארמונו
 הצעיר הכפרי של ומושגיו חדשים, פקים

 שאביו חיכה לא הוא במקצת. השתנו
 מקומית, בצעירה התאהב אשה, לו יבחר
לשאתה. ביקש
 על לכפרו, כשבועיים לפני חזר עבד

 לשאת בדעתו יש כי לאביו לבשר מנת
 לסוף כנראה, ירד, לא הישיש האב אשה.
לש שמח הוא כי הסביר הבן, של דעתו
 על השכנים אחד אל מיהר על־כך, מוע
 את ולקנות ומתן משא עימו לנהל מנת
בתו.

וקב להסכם הגיעו השכנים ששני לאחר
 לבנו הישיש הודיע המוהר, גובה את עו
החתונה. תערה הקרובים בימים כבר כי

טעו על אביו את להעמיד מיהר הצעיר
 לאשה לשאת מתכוון הוא כי הסביר תו,

 בערד, האב של חמתו מכווית. צעירה
 שאינה בצורה לבנו, הסביר הוא להשחית.
 חי הוא עוד כל כי פנים, לשתי משתמעת

 ובחירתו לפי אשד, ישא שבנו יסכים לא
החופשית.

 כי הסביר בדעתו, איתן עמד הבן אבל
 טעמו. לפי שלא נערה ישא לא לעולם
 את לשכנע יצליח לא כי שראה לאחר
 הגבול את לעבור החליט העיקש, האב

לישראל.
 של באולמו אל־אסד עבד ניצב השבוע

 לגור ציפה קנת, מרדכי המחוזי השופט
במש שמסר מהעדות בו חזר הוא דינו.
 הגבול את עבר כי לשופט הסביר טרה׳

 גירסד, קיבל לא השופט אולם בטעות.
 הצעיר כי המנומק, בפסק־דינו קבע זו,

 אביו עם שהסתכםך לאחר הגבול את חצה
 שמונה- לו פסק הוא רומנטי. רקע על

מאסר. חודשי עשר
 שהוטל מהעונש מדוכא נראה לא עבד

 מאשר בכלא, לשבת' טוב ״יותר עליו.
 הסביר מכיר,״ בקושי שאני אשד, לשאת

הוא.
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