
במדינה
)26 מעמוד (וזמשן
 נוסע אני לכן באופניים, אור לי ״אין
ה השיב ראשי,״ ברחוב ולא צדדי ברחוב

 רשמו השוטרים חובש־הכיפה. הדתי צעיר
ללכת. לו והניחו האישיים פרטיו את

ב נוסף סיור הניידת ערכה שעה כעבור
 רוכב בצלאל את ראו שוב המלטשות. רחוב

 בניידת, משהבחין שהפעם, אלא אופניו. על
 השוטרים חקירת ונמלט. אופניו את נטש

 למל־ לפרוץ התכוון לא האיש כי העלתה
אופניים. גנב פשוט הוא טשות.

 דב שופט־השלום בפני כשהועמד השבוע,
 נסעתי לא בכלל ״אני בצלאל: טען לוין,
 אופניים.״ על לרכב יודע לא אפילו אני שם.

 לשבעה לחקירה אותו לעצור הורה השופט
 יודע הוא אם לברר כדי השאר בין ימים,
אופניים. על לרכב

דרכי־חיים
ה הב א
בוערת

 בקעה כפרו, את עזב )25( בידאסי סעיד
 בתל־אביב. עבודה לחפש כדי אל־גרבייה,

אשה. מצא — עבודה שמצא לפני
 שיפרות דליה הגרושה את הכיר הוא

 יותר אחריה. לחזר והחל בה התאהב ),30(
 ילדיה, שני אחרי חיזר האם, אחרי משחיזר

 שדרך בטוח היה הוא במתנות. הציף אותם
 דליה קרה. גם כך האם. אל יגיע הילדים

 שבבני־ בביתה לגור יעבור שסעיד הסכימה
 ילדיו, היו כאילו בילדיה טיפל הוא ברק.
 בכרם־ה־ במריטת־עופות נוספות שעות עבד

הבית. לצרכי לדאוג כדי תימנים,

 נולד ולדליה שלסעיד לאחר שנה, כעבור
 שפך נפט, פח בידאסי סעיד נטל משותף, ילד

 אותם והעלה דליה של ביתה רהיטי על אותו
 והזעיק הקרוב לטלפון רץ אחר־כך באש.

הדליקה. את שיכבו כדי מכבי־האש את
המחו בבית־המשפט נוספים. חברים

 הועמד שופטים, שלושה של הרכב בפני זי,
 היה הוא הצתה. בעוון לדין בידאסי סעיד
מאסר. שנות 15ל־ צפוי

 סיפור את סעיד גולל בבית־המשפט
 הילד לנו שנולד ״מהרגע הבוערת: אהבתו

 הילדים את צרות. לעשות דליה התחילה
 אף היתד, לא עצמה והיא למוסדות שלחה

 איפו/ אותה שואל כשהייתי בבית. פעם
בצחוק. לי השיבה היא היתד״

 חברים לה שיש לי אמרה היא אחד ״יום
אני בעיני מוצא־חן לא זה ואם נוספים

 אחרי אבל מכות. לה הרבצתי ללכת. יכול
 אמצעי־מניעה דליה לי הראתה שבועיים

 הולכת אני ,עכשיו לי: ואמרה להריון
.״,אחר מישהו עם לשכב

״אספ סעיד, הודה לראש,״ לי עלה ״הדם
 שהיו הרהיטים וכל שלה הבגדים את תי

והדלקתי.״ נפט עליהם שפכתי בבית,
 הציג סעיד, של סיפורו את לאמת כדי

השופ בפני אלוני, משה עו״ד פרקליטו,
ב אושפז סעיד כי המאשר מסמך טים

 עם מריבתו בעקבות לחולי־נפש מוסד
דליה.

 של הנכזבת באהבתו התחשבו השופטים
 בלבד. מאסר חודשי 3ל־ אותו דנו הם סעיד.

 ככה,״ תבער שלי שהאהבה חשבתי ״לא
 נגמר שזה ״טוב דינו, כשנגזר סעיד אמר

ככה.״

לינג טיי ג׳ל ס
 תסרוקת לעצמך לעצב לך מאפשר

 תוכלי סגנון. בכל אופנתית
 שונה בסגנון להסתרק

 ובערב, אחה״צ בבוקר,
ג כי לינ טיי  ג׳ל ס
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