
הוצח אחו׳ אחת שעה שצולמה גיוריה של גונתה האהובה:
* אמא!״ את רוצחים הצילו! צילו! ך

 מתוך פרצה מסמרת־שיער, חדה בצעקה ן {
 נתפסה טירוף, בריצת 14 בת ילדה הבית

 גופה. בכל לרעוד והחלה המתקהלים, על־ידי
 צעקה ואז אותה, הרגיע מפיה שפרץ עז בכי

 הצילו! אמא! את הורג ״הוא היסטרי: בקול
 משהו! עשו תכנסו, ככה? עומדים אתם מה

המח בזרועות והתעלפה אמא!״ את הצילו
אותה. זיקות
 הערבי לבית הניידת הגיעה דקות תוך

 קפצו השוטרים אשקלון. של הצפוני שבשכון
 לעיניהם הדירה. לתוך ופרצו הניידת מן

 מתה אשד, הראשון החדר רצפת על נגלתה
מופש שמלתה ענקית. בשלולית־דם שוכבת

 שכב מעליה שסועה. ובטנה מותניה, עד לת
 ופיו פניד* על פניו שחדד,. נעים באלכסון

לשלה. צמוד
 היום לאור שבוצע נורא, רצח היה זה

הילדים. לעיני
אהב סיפור סיפור־אהבה. גם זה היה אך

 אל ברצח, שהואשם נעים, של הנואשת תו
 גופתה ושליד הרג, אותה ג׳וליה, אהובתו

להתאבד. ניסה
★ ★ ★

שמאל בצד סכין
^■ !1 ■■ 1*? ■וויו 11*.*■—

 מעל נעים את הרימו שהשוטרים ,**
 התקועה הסכין את גילו ג׳וליה, גופת

השוט נשם. עדיין הוא שמאל. מצד בחזהו,
 את לתוכו הכניסו אמבולנס, הזעיקו רים

 לשפך מחשש הסכין, את להוציא מבלי נעים,
 ויצא קפלן, בבית־החולים נותח הוא דם.

סכנה. מכלל
 מכפר נוצרי ערבי ),38( שחדד, נעים
 כשומר העובד בנים, לשבעה אב יאסיף,
 בבית״ בשכבו סיפר באשקלון, פרדסים

 העולם לכתב הבלעדי סיפורו את החולים,
 לג׳וליה הטראגית אהבתו סיפור את הזה,

היהודיה. מימון
★ ★ ★

לחברים להיות הפכנו
 כן, לפני שנה חצי החלה הפרשה ל ך*
 אשקלון, של ברחובה נעים טייל כאשר ׳יי•

 שנים מזה הכיר אותו אברהם, בגורג׳י ופגש
רבות.

 ״אמר נעים, סיפר גורג׳י,״ את ״כשפגשתי
 משעה כבר אותך מחפש אני ,תשמע, לי:

 בשביל מישהי בשבילך לי יש בבוקר. שבע
 כיף־כיפאק. עלה סחורה והיא איתר״ להתעסק

 אותה.׳״ לך אסדר ואני איתי בוא
וב גורג׳י, אל נעים הלך באמת למחרת

 שמה, היה ג׳וליה האשה. את שם פגש אמת
 בנים. ושלושה בנות ארבע ולה ,33 בת

 בבית אותה ביקר ולמחרת איתה, נובר נעים
גרה. שם גורג׳י,

ו זה את ״עשינו סיפר, בבוקר,״ ״באתי
 קבענו זה אחרי לירות״ חמישים לה שילמתי

 לה שילמתי השניה בפעם וגם למחרתו, גם
לירות. חמישים
 והפסקתי יום, כל לקבוע התחלנו זה אחרי

 להיות והפכנו זה, בשביל לה לשלם
לחברים.״

או בג׳וליה, לחלוטין התאהב שחדד, נעים
 אחריה, נטרף הוא בשכר, כיצאנית הכיר תה
ב הוא גם לגור ועבר ביתו את עזב הוא
 שם — דוריס ואשתו אברהם גורג׳י של ביתו
אהובתו. גרה

אותך לספק מוכן ״אני נעים: לה ענה אותה, להבין ניסה מעברה, התעלם הוא
 הדברים." בכל שהסביר, כפי אותה,״ אהבתי באמת ״למה
 לה. אמר בזנות״, עליך שעבדו יודע ״אני
 או לבחור: דרכים שתי עכשיו לך ״יש

 חברה בתור או זונה, בתור איתך אלך שאני
כזונה. לעבוד תפסיקי ואז —

★ ★ ★
הכסףז חצי את

 ובלי באושר, השניים חיו ודשיים
ג׳וליה נסעה אחר־כך סכסוכים. שום
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מיהרו והם ואשתו, גורג׳י עם לחתונה ״אני ג׳וליה, לו ענתה נעים,״ ״תראה
הלילה את בילתה שאהובתו לנעים לדווח גב, לי שיהיה אותי, שיספק אחד מחפשת

לא הוא ממכריהם. קבלן עם שפת־הים על אחד.״ אף עם אלך לא אני ממנו וחוץ

 בינינו,״ לסכסך מחפשים ״השניים האמין.
 הסיפורים משאר גם התעלם הוא הסביר.

 תעבוד שג׳וליה רוצים ״הם בגידותיה. על
 הם בשבילם כשעבדה כי בזנות, בשבילם

 חצי את ומקבלים קליינטים, לה משיגים היו
הכסף.״

 עם להתחתן זה רצה שנעים מה כל
ואת אותה ופרנס לה, דאג הוא ג׳וליה.
בכל אותה ואהב מתנות, לה וקנה ילדיה,
 בדירה איתו לגור שתעבור ורצה ליבו,

 של הבית את לעזוב יכולה לא ״אני נפרדת.
לי לעשות יכולים הם לי. אמרה גורג׳י,
לגור נוכל כשאתגרש לבעלי. בקשר צרות

להתחתן.״ וגם יחד
 בטריפולי, עוד נישאה שהיא ידע נעים

 אחרי כבר ממנה נפרד ושבעלה ,15 בגיל
 נעים בגידותיה. בגלל באשקלון, שגרו

סופית. תתגרש שג׳וליד, רוח בקוצר המתין
 חשמלי מקרר לה לקנות הסכים גם הוא

 שתתח אבל שבקשה. כפי חדשים, ורהיטים
ינשאו. שהם לו הבטיחה היא איתו. תן

מאד. מאושר היה נעים
★ ★ ★

שלו את הנעלייפ
■ו—׳* ■—

 הזמינה ג׳וליה השישי. היום הגיע ז
 ),14( לאה ),17( רחל בנותיה, ארבע את

 את איתר, לחגוג ),4( ומזל )11( תקווה
השבת.

 האורחים. סיפרו ערב אותו קורות את
 נעים,״ עם ג׳וליה רבה הערב ארוחת ״אחרי
 איתו, שתתחתן ממנה ביקש ״הוא סיפרו.

 לא ,אני ואמרה: אליו פנתה היא אבל
 לחזור רוצה אני איתך. להתחתן חושבת

שלו׳.״ הנעליים את שווה לא אתה בעלי. אל
 נראה לכתע נורא. ריב פרץ הזוג בני בין
ג׳וליה. את ודוקר סכין מניף נעים

 להתקרב. ״פחדתי אברהם: גורג׳י סיפר
 יהרוג ושהוא אקדח. לו שיש אמר נעים

 למה המקום, מן ברחו הנשים כולנו. את
 דקר שנעים ברגע ופחדו. לדם רגישות היו
 הגדולות הבנות שתי התערבו ג׳וליה את

ולאה.״ רחל שלה,
 את שראיתי ״ברגע ):14( לאה סיפרה

 זוכרת אני אליו. רצתי אמא, את דוקר נעים
 ואז בצעקות. מהמקום וברחו פחדו שכולם

 לנעים: ואמיה אמא ובין בינו קפצה רחל
אותה.׳ ולא אותי ,דקור

 היד את לו לתפוס וניסיתי עליו ״קפצתי
להש ניסה נעים אמא. את לדקור שיפסיק

 אותי ודקר היד את הזיז הוא ממני. תחרר
 והיא אמא את דקר שהוא אחרי שלי. ביד

 — בלב לי חשבתי ואז הרצפה על נפלה
מתה. אמא

בצעקות.״ החוצה ״ברחתי
 אומר אותה,״ דקרתי איך זוכר לא ״אני
 ויותר קרה, זה עצמי. את לא ״גם נעים.

 ככה, למות. כדי הכל אעשה כלום. חשוב לא
שלי.״ לחיים טעם יותר אין ג׳וליה, בלי

.1בבית־החולים היום לגהות שצורם נפי המאהב:״נעים




