
מוסור- תלזחקי  ׳
ליופי ויב7 בין המפגש

 הזה המפגש אל את גם בואי
גופך... את פנקי

 ויופי רבות לו העניקי
 ־מוסוך של היופי תמרוקי עם

 קולון מי סבונים, קרמים,
 ודיאודורנסים

שתאהבי ובאיכות מעולה בסיב
דיאודוונטים מבחר

ליופי טיב ביו המפגש - ־ ״מוסוו תמרוקי

במדינה
)18 מענר (המשך

 מועדי חוזר משתגע,״ שאני ״חשבתי
 שבמרכז בביתו יושב כשהוא ושוב, שוב
 הס־ וכפרי הכפר זקני מוקף ירקא, כפר

ה ובצער בצערו להשתתף שבאו ביבה,
משפחה.
 שלאורך הענקי, בחדר נורא• אסון
 לבנים, סדינים מכוסים ספסלים קירותיו
 נוסף שאדם אימת כל הזקנים. יושבים

 הנכנס רגליהם. על כולם קמים נכנס,
דב סיום עם וצערו. הזדעזעותו את מביע

 מגיש הצעירים ואחד הכל, מתיישבים ריו
מים. כוס לו

ידי מביאים שליחים, מגיעים פעם מדי
 שם בחיפה, רמב״ם מבית־החולים עות

 דאעש חוסיין של מבנותיו שתיים שוכבות
האת ילדיו סגן־השר. של אחיו — מועדי

 — ובת בנים שני — חוסיין של רים
 את שהחריד היריות במטח מייד נהרגו
בערב. א׳ ביום השליו הדרוזי הכפר

 מבית־החולים הפעם, נוסף. שליח נכנס
 חוסיין, מאושפז שם בנהריה, מלבן של

 ברורה, בלתי מסיבה מופקד, כששוטר
 שייך שקיבל הראשונה הידיעה מיטתו. על

 אחיו נכונה. לא היתד, בטלפון ג׳עבר
 היד, אמש, בלבד. נפצע אלא נהרג, לא

 יצא שכבר מודיעים כעת, בסכנה. עדיין
מכלל-סכנה.
 מודיע בא, נוסף שליח איוס. כשורת
ה מהמכון יצאה כבר מהכפר שהמשלחת

 הגופות שלושת עם באבו־כביר פתולוגי
 השנתיים בן עארב השנה, בן דאהש של

הארבע. בת ורינה
 מגיע, בהול רץ איוב. בשורת לפתע,

 הלבוש סגן־השר, של באוזנו משהו לוחש
 קם, הלה המסורתית. הדרוזית בגלימה

 יסמין, כי לנוכחים ומודיע ידיו, פוכר
 מפצעיה. היא גם נפטרה הבכורה, הבת
מספר. דקות דוממים עומדים קמים, הכל

 תשע בסביבות התחולל הנורא הטבח
 על השוכן הגדול,* הדרוזי הכפר בערב.

 ועכו, נהריה לעבר ומשקיף ההר צלע
 של מביתו שבקעו איומות מזעקות הוחרד
 התיקשו־ סגן־שר של אחיו דאעש, חוסיין

הבוק לצעקות התרגלו כבר השכנים רת.
 בנו בדיע, כאשר במיוחד — מהבית עות

 הביתה מגיע היה חוסיין, של 20ה־ בן
בעכו. לחולי־נפש מבית־החולים לחופשה

הראשו אשתו מוסרית. לא חתונה
 שבעה לו ילדה מיצה, חוסיין, של נה

הת שנים, שש לפני מותה, לאחר ילדים.
 19 בת אז שהיתד, ג׳ורה, עם חוסיין חתן
 לא מאז, מבניו. מכמה צעירה יותר —

 את האשימו הבנים בבית. המריבות פסקו
 מה — מוסרית״ לא ב״חתונה אביהם

 חוסיין הביא החדשה אשתו עם שגם עוד
לעולם. ילד שנה כל

המרי עלתה השבוע, הראשון ביום אך
 בדיע המקובל. על אף בעוצמתה בה

 הזניח כי בטענה אביו, את לרצוח איים
 של אחיו צעירה. אשה לו שיש מאז אותו

 וסוהר מכולת חנות בעל עפיף, בדיע,
בריב. התערב לא לשעבר,

 והחל — אקדח בדיע שלף לפתע, ואז,
 באביו, תחילה עבר. לכל כמטורף יורה

 התפרץ שותת־דם, חוסיין צנח וכאשר
 ג׳ורה, של לחדר־השינה טרוף, אחוז בדיע,

כש רק עבר. לכל אש להמטיר המשיך
 מידו, האקדח את זרק המחסנית את הרי?
 עשרות כבר הצטופפו שם החוצה. יצא

נדהמים. שכנים
פני להיכנס שמיהרו לאלה דם. הכל

 קויקם מספר מזעזע. מחזה התגלה מה
״נכ שכן: מכולת חנות בעל )44( נג׳ים
 שלי, בחבר נתקלתי כל קודם פנימה. נסנו

דם. כולו הרצפה על שכב הוא חוסיין.
 בכי שמענו דם. רק ראינו השני בחדר
 מי את ידענו בקושי מקום. בכל וצעקות
 שכולם חשבנו בהתחלה ראשון. להוציא
 לבית־חולים, בדרך אחר־כך, רק מתים.
 חיים.״ אנשים קצת גם שיש לב שמנו

 חזר המשטרה, על־ידי נעצר בטרם
 היה שרק מי כל באוזני והטיח, בדיע
 שהכניס זה הוא אביו כי לשמוע, מוכן
 לבד להיות רצה ״הוא לבית־החולים. אותו
״בג טען. שלו,״ הצעירה האשה עם בבית

למשו לבית־חולים אותי זרק הוא זה לל
 שהוא גם כסף, לי נותן היה לא וגם געים•
 שאני רוצח היה אפילו הוא גדול. עשיר
 אצלו.״ אוכל שאני זה בשביל לו אשלם

 בבית־החולים שמישהו ובגלל זה, בגלל
 את לשחרר אפשר כי החליט לחולי־נפש

 חפים- פעוטות ארבעה שילמו — בדיע
בחייהם. מפשע

תושבים. 5,000 •
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 של חטר-שם ציורשם דרא
עי צעירה אורה:

 ומחרוזת, ראש במטפחת ותמירה, רומה
אונסיס. אשת קנדי, ג׳קי את המזכירה

מ
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נממן
אותי?


