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מפלסטיק. ומעיל סוודר, מכנסיים, לבשה
התער הוריה שיחת את ששמעה אורית

 יצאה שמרים לחוקרים לספר ידעה היא בה.
 והחליפה לרפת, נכנסה חבילה, עם מהבית

או הוסיפה לי,״ סיפרה ״מרים בגדיה. את
ל הולכת שהיא בגלל יפה ״שהתלבשה רית,

 שמעון.״ של חבר של חתונה
ל שמעון את עצרו המשטרה, חוקרי
סיפר: והוא חקירה,
הת שנתיים. לפני הכרתי מרים ״את

 הוריה. של התנגדותם למרות לצאת, חלנו
 יחד, לסרט הולכים פעם, כל נפגשים היינו

 סתם ולפעמים הברים, עם לבלות יוצאים
ש אחרי להתחתן חשבנו בעיר. מסתובבים

לימודיה. את תגמור מרים
 1 התחילה האחרונה בתקופה דווקא ״אבל

 אחרים. בהורים עם פעם מדי לצאת מרים
 עניין לה שהיה לי, סיפרה עצמה היא
 אלי. לו שקוראים מנתניה אחד בחור עם
אותה. אהבתי כי לה, סלחתי אני

 כל לה שהיו שלה מהסיפורים הבנתי
 ששני לי סיפרה גם פעם מחזרים. מיני

 ניסו שלה, אבא אצל שעובדים דרוזים,
 איתם. הצטלמה אפילו היא איתה. להתחיל

ל מפעם יוצאת היתד״ גם היא חוץ־מזה,
 חשבתי הזמן כל אני בחורים. עם פעם
 ושהיא קטנה, ילדה עוד שמרים שלי בלב

תשתנה.
 אלינו באה מרים בצהריים, הראשון ״ביום
כחו במכנסיים לבושה היתה היא הביתה.

 זמן אותו ירוק. וסוודר כחולה, חולצה לים,
 והחברה בקלפים, שיחקו ואבי מרדכי אחי
 איך הסתכלה מרים גם הסתכלה. מרדכי של
משחקים. הם

ל לסרט שנלך ממנה ביקשתי זה ״אחרי
 הביתה. תסע הסרט אחרי וישר יומית, הצגה
 ומוכרחה יכולה, לא שהיא אמרה מרים
 בערב תבוא שהיא וקבענו הביתה, לנסוע

וש ,7.30—7.00 בשעה המרכזית לתחנה
 הסרט את לראות להצגה־שגיה נלך אנחנו
לרצח. המניע

 בחדרה, המרכזית לתחנה אותה ״ליוויתי
 עלתה מרים האוטובוס. שיבוא עד וחיכיתי

 יותר הביתה. ונסעה ,4.00 בשעה לאוטובוס
אותה.״ ראיתי לא אני

★ ★ ★
בקולנוע לבד

 משמעון. הירפו לא המשטרה וקרי ך*
 עשה בדיוק מה לדעת מעונייגים היו הם | (

 שני יום עד הצהריים אחרי 4.00 משעה
 לספר: המשיך שמעון בערב.

וקניתי לחדרה עליתי נסעה, שהיא ״אחרי

ש ראיתי שמונה. שעה עד ככה ״חיכיתי
 מזג-האוויר, שבגלל וחשבתי באה, לא מרים

 לבוא לה נתנו לא שהוריה אחרת, סיבה או
 את מכרתי אחד. כרטיס למכור הלכתי אלי.

 המקומות משקפיים. שמרכיב לאיש הכרטיס
 אחרי ביציע. 6 בשורה היו הכרטיסים של

הביתה. הלכתי ,10.45 בשעה הסרט,
 ער מקום לשום הלכתי לא שני ״ביום

 לאהרונוב הלכתי הצהריים אחרי הצהריים.
 שלי. הקטנוע את לתקן גמר הוא אם לראות
 גמר שהוא אחרי בערב. 6 עד שם הייתי

ה נסעתי אני הקטנוע, של התיקון את
ביתה.

 את שם פגשתי הביתה, שהגעתי ״איך
 לא מרים אותי: שאלה היא מרים. של האמא

 שלה שהאמא ראיתי שלא. לה אמרתי פה?
 מאתמול זה, מה אותה ושאלתי דואגת,

 לי אמרה האמא הביתה? באה לא היא
 חבר של לחתונה יצאה היא בערב שאתמול

 עכשיו. עד הביתה חזרה לא והיא שלי,
לפגי אתמול באה לא שמרים לה אמרתי

נבהלה. היא שה.
 לחפש איתה שאלך שלה לאמא ״הצעתי

 ל־ גם כך על להודיע ושכדאי מרים, את
ו בסדר, אמרה מרים של האמא נישטרה.

 בגלל באוטובוס, הביתה נסעו ובעלה היא
אלי. באו כשהם התקלקל שלהם שהג׳יפ

בחו היא ״מרים שמעון: סיפר מרים על
 אפילו אחד, לכל לעזור שאהבה פשוטה, רה

 לא פעם אף היא הכירה. לא שהיא לאלו
 כולם שלה. לידידים להציק רוצה היתה
לפע לעבוד. נורא אהבה היא אותה. חיבבו

 את לסגור בלילה לבד הולכת היתד״ מים
 כמעט עושה היתה והיא במושב, השיברים

 עושה. היה שגבר המשק עבודות כל את
 בכלל, טרקטור. על גם עובדת היתד. היא
 משום פחדה שלא אמיצה בחורה היתד. היא

 ד״יתה היא לה: היתרי אחת צרה רק דבר.
גברים.״ עם חופשית מדי יותר

★ ★ ★
ובעטה התכוננה היא

 צעדי את לשחזר יכלו דא חוקרים ^
 פנתה לאן בכלל ידעו לא הם מרים. \ ן

 עמד כאן גם אולם מהבית. צאתה אחרי
 אבן, שמואל בדמות העיוור, מזלם להם

 את הסיע שהוא לחוקרים להסביר שידע
 מונש מכפר 16.50 בשעה במכוניתו מרים

 הפונה הדלק תחנת ליד אגד, תחנת אל
 הגזל: דב תחנת־הרכבת עובד סיפר לחדרה.
שמו פה היה הצהריים אחרי שלישי ״ביום

למס נכנס הוא במדרשה. המורה אבן, אל
 וראה אחרונות, ידיעות את ליד ולקח עדה
בעיתונים. שהופיעה מרים, של התמונה את

מ מרים את לקח שהוא לי סיפר הוא
לו אנירתי אגד. של לתחנה עד מוגש כפר

ה באחד פינקוס, מריםצברים בין צברית לומי  בגן האחרונים, מצי
תה שליד ה מונש. בכפר בי ב מגלמת זו תמונ

רות ם נערות הדוחף מסוכן, שוויץ גם הכולל המיוחד, הצברי האופי את בהי פסולים. לטרמפי

 ומשם אחד. כל 2.60 במחיר כרטיסים שני
הביתה. הלכתי

 לתחנה הלכתי בערב, 6.45—6.30 ״בשעה
 ליד לה וחיכיתי למרים, לחכות המרכזית

 חזקה, נורא רוח היתד״ ערב אותו הקופה.
גשמים. וירדו

 של כרטיסים מבקר שם ראיתי ״במיקרה
 אחד־ עממי בבית־ספר יחד איתי שלמד אגד,
 בקור עושה אני מה אותי שאל הוא העם.
 אמר הוא מחכה. שאני לו עניתי בחוץ. כזה

והלך. שלום, לי

 זה.״ את להם ולספר למשטרה לנסוע תיכף
 החוקרים את הצעידה אבן של הודעתו

 למבוי נכנסו — ואחר־כך קדימה. קטן צעד
 עשתה מה היתה: הגדולה השאלה סתום.
?6.45 בשעה מהמכונית, שירדה אחרי

 על הצביעו הפאתולוגי המכון מימצאי
עובדות: כמה
 לפני קצר זמן בשר אכלה מרים •

מותה.
מותה. לפני נאנסה היא •
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