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להתקפה קורבן בעצמת היא היתה אשתו, ברצח כשותפה טרה

 בתמונה בבית־המשפט. עדותה מתן באמצע — אהובה מצד רצחנית
 נירה עורכת־דין עם בית־המשפט באולם משוחחת נראית היא

סמוני. לה שגרם פסוק חתך מכסה זרועה שעל התחבושת לידסקי.

״ בוצח הנאשם הבעל : ״ : ־
,16ה־ בת סיריה אשתו ברצח הנאשם סמוני, דייב מחכה אזיקים,

 הפעם זוהי בתל־אביב. המחוזי בבית־המשפט משפטו להמשך
 כשידיו עדות מוסר שנאשם הישראלי, המשפט בתולדות הראשונה
בבית־המשפט. אהובתו את לתקוף הקודם נסיונו בשל וזאת כבולות,

 אותו. מעניין לא שזה אמר דייב טוב. גישה מ־ ״קמתי הקיר. על משפתיה ניתזו דם סי־ אל פנה הוא אומר ללא למיטה. מתחת
לה, להרביץ פעם שוב דייב התחיל ״ואז מספרת שיפסיק,״ ^לדייב ואמרתי מקומי בבטן. ואגרוף בפה אגרוף לה הכנים ריר״

 הרבצת שאתה למשטרה אספר ,אני וצעקה:
 ,את עליה: לצעוק והתחיל התרתח דייב לי.׳

 ואת תעודת־זהות, לך סידרתי אני מלוכלכת,
 לה הכנים הוא לבוץ!׳ אותי להכניס רוצה

 על נשכבה סיריה בגב. ואגרוף בצד אגרוף
 לי: ואמר אלי פנה דייב זזה. ולא הספה
מפה׳.״ נצא ,קומי

★ ★ ★
כקרח״ קרה היתה ״היא
 עם שוכבת שסיריד, ראיתי שחזרנו,

ב אביבה ממשיכה סגורות,״ עיניים
 לא אבל אותה, להעיר ״ניסיתי סיפורה.
 לא זה גם קולון. מי עליה שפכתי הצלחתי.

 מים בום בתוך לימון וסחטתי רצתי עזר.
קצת. שתתה היא לשתות. לה ונתתי

 היתד, היא מצחה. על היד את ״שמתי
ו בולטים שלה שהורידים הרגשתי חמה.
 והרגשתי שלה, הלב על יד שמתי זזים•

חלש. היד. הדופק גם מאוד. חלשות דפיקות
 ,מה דייב. את שאלתי מתה?׳ היא ״,אולי

 שלא לרופא, ללבת פחדנו עכשיו?׳ יהיה
סיבה. מאותה להורים, וגם למשטרה, יספר

נק ,איפה אחת: שאלה רק שאל ״דייב
 לחדרי, אותר. שניקח הצעתי אותה?׳ בור

לעשות.״ מה נראה כך ואחר
 אותר. והביאו סיריה את לקחו השניים

 על אותר. השכיבו הם אביבה. של לחדרה
ל ונשארו בשמיכה, אותה כיסו המיטה,

 יש אם ובודקים חוזרים כשהם לידה, שבת
 חלש שלה שהדופק שחשו למרות דופק. לה

עזרה. השניים הזעיקו לא מאוד,
 סיריה את ובדקה אביבה חזרה כאשר

כקרח. קרה שהיא גילתה — נוספת פעם
★ ★ ★

לגמרי״ נשרפה לא ״היא
 את להעלים החליטו ואהובתו ייב **

 ״דייב אביבה: מספרת הפשע. עיקבות (
עטפ הסכמתי. סיריה. את לשרוף לי הציע

ל אותה ולקחנו אדומה בשמיכה אותר. נו
 הראש עם שם אותה השכבנו הנוחיות. חדר

 שפכנו לחלון. הרגליים ועם הקערה בתוך
בו סמרטוט עליה זרקנו נפט, כולה על

לחכות.״ לסלון ויצאנו הדלת, את סגרנו ער,
 בעישון השניים בילו ההמתנה זמן את

 חרוך בשר בריח חשו כשעה לאחר חשיש.
 התחיל היום מבית־ד,שימוש. עולים עשן וענני

 יתחילו שהשכנים חששו והשניים להאיר
 אביבה ממשיכה אצלם. בנעשה להתעניין
סי את וראיתי לנוחיות ״נכנסתי ומספרת:

 לאפר. ד,פכר. לא עוד היא אבל בוערת. ריה
 לקחתי שרופים. היו שלה והחזה הידיים רק
 ושפכתי מים אותו מילאתי מפלסטיק, דלי

 קיפלנו אותה, לקחנו אז כבתה. האש עליה.
פ בשמיכה. אותה ועטפנו לשניים, אותה
 היות שכיבה, של במצב אותר, להוציא חדנו

 של הטנדר לתוך אותה הכנסנו היום. והאיר
הים. לשפת ונסענו דייב,

 התחלנו בחול. הטנדר שקע לים ״בדרך
 זרקנו לים. שהגענו עד הגופה את לגרור
 היא שניות כמה אחרי אבל למים. אותה
 אבן לי להביא שילך מדייב ביקשתי צפה.

ב בינתיים החזקתי ואני הלך, הוא כבדה.
 ממני תצוף שלא כדי הגופה, של רגליים

 קשרנו ואז האבן, את הביא דייב הגלים. עם
שקעה.״ הגופה ואז לרגליים, בחבל אותה

לצוואר סכין-גירוח★ ★ ★
ר ^ ח מו א י סי  החליטו מלאכתם, את ש
 חברים זוג לעזרה להזעיק ודייב אביבה /

 להם שיעזרו כדי זנייב, וזכריה דליה בשם
 ש־ להם סיפרה אביבה הטנדר. את לחלץ
 בחילוץ שעזרו לאחר סיריה. עם גמר דייב

משטרה. להזעיק הידידים זוג מיהר הטנדר,
הת היא הטרגדיה. של סיומה זה היה לא

ב דרמאטית בצורה השבוע, שנית חדשה
 שם המחוזי, המשפט בבית זה היה יותר.
השופ בפני ואביבה דייב של משפטם נערך
 ואברהם ארליך חיים הרפזי, מיכאל טים

 המייצגת לידסקי, נירה עורכת־הדין חלימה.
 שאיננה רק לא מרשתה כי טענה אביבה, את

 את להציל ניסתה אף אלא לרצח, שותפת
אותה. להכות יחדל שדייב בהשתדלה סיריה,

 הוא סמוני. לדייב נראה לא זה הגנה קו
 תנסה נגדו, לעדה תהפוך שאביבה חשש

 התחמק לפתע, חשבונו. על עורר, את להציל
 באמצע — אביבה על זינק מהשוטרים,

הת הוא והקהל. השופטים בנוכחות עדותה,
מופר גילוח סכיני שני כשבידו עליה נפל
 ראשה את ומשך בשערה, תפס בגפרור, דים

האח בשנייה פניה. את לחתוך כדי לאחור
 דייב מידיו. להתחמק אביבה הצליחה רונה

עמוק. חתך לה גרם בזרועה, רק לפגוע הצליח
אבי הופיעה המשפט, כשהתחדש למחרת,

כשזרו ורודה, בחליפת־מכנסיים לבושה בה
 מבט בדייב. קר מבט זרקה היא חבושה. עה
תקבור בכוחה, רק יהיה אם הכל: אמר זה


