
ד ו ה י י ,ל ו ש נ ר ש ב כ
 לכל הוראת־קבע נתן טוב, בכל הדירה את

 כל את למלא בסביבה הבגדים חנויות
הגבלה. ללא מבוקשה

אהו של מבוקשו אחרי מילאה מרגלית
אלה. בחנויות נצחיים סיורים ערכה בה,

אשה
אשה על

 האידיליה, נמשכה חודשים מונה **ץ
המשפ שתי מצד הלחצים למרות ^
 על חוסייז נעצר אחד שבוקר עד חות.

 ימים שבעה לאשתו. המזונות אי-תשלום
 הילד שנכנע, עד עצור, נשאר התעקש,

 וחזר השולחן, על ל״י 600 שם לבנק,
הביתה.
וה פרוץ היה הבית חורבן. מצא הוא

נעל היקר, החשמלי והציוד הריהוט רוס.
מרגלית. גם ונעלמה מו.

 שאמה לחוסיין גילתה קצרה חקירה
לע עליה להשפיע הצליחה מרגלית של
אחותה. עם לגור לעבור הבית, את זוב

 זה אחרי גם להתראות המשכנו ״אבל
חוסיין. מבטיח יום,״ כל

 המזל־הביש קצרה. לתקופה רק שוב,
 מפגישו־ מאחת בשובו חוסיין. את רדף
 משאית, על־ידי נפגע מרגלית, עם תיו

ב לבית־החולים ארוכה לתקופה נשלח
אשקלון.

 ציל- אך שם, מלבקרו נמנעה מרגלית
בשלומו. והתעניינה הרף ללא צלה

 חו־ החליט מבית־החולים, יצא כאשר
 ״התגרשתי בידיו. אושרו את לקחת סיין

 מרגלית. עם להתחתן והתכוונתי מאשתי,
סי הזמן,״ כל להיפגש שהמשכנו מובן

 שהיא לי נודע שפתאום ״עד השבוע. פר
אחר.״ עם להתחתן הולכת

 עשר זה נשוי בכור, מחלוף האחר,
 היתר בהסכמתה קיבל עקרה, לאשר, שנים
ש שנייה, אשה לו לשאת רבנים משני

לרפואה. צאצא לו תעמיד
בזיון

ל ״

בימ-חמישפט
 גבר עם תתחתן שמרגלית מה

שוי?״ במרי חוסייו השבוע קבל נ
 שלה אמא של הלחץ בגלל דק ״זה רות.

ואחותה.״
 הרב כי ממושך. לחץ זה היה כן, אם

 שערך הדור־הפנים, גרשטנקורן ישראל
 כי לספר ידע מרגלית, של נישואיה את
חודשיים. לפני עוד לנישואין נרשמה היא

 של פרקליטו מאמצי נכשלו כאשר עתה,
 נישואיה על לאסור גורן, יונה חוסיין,

 תביעת־ את חוסיין הגיש — מרגלית של
שלו. הפיצויים
 אבירי לצעד בסתירה עמדה זו תביעה

ביודהמישפט עמד כאשר שלו: קודם
 בזיון על מרגלית, נגד סנקציות להפעיל

 נישואיה את קיימה כאשר בית־המישפט,
 היה — הזמני צו־המניעה למרות לבכור

ה בפני רחמים עליה שביקש חוסיין זה
אלקיים. שופט

הפיצויים? תביעת כן אם מדוע
 חוסיין. חייו מרגלית,״ נגד לא ״זה

ל הפיצויים. את שישלם בעלה הרי ״זה
 אני כזה. דבר עושה הייתי לא מרגלית,

אותה.״ אוהב

אגי־עוברה מוחגגד חוסיין
 כי בלבד. רשמי אקט למעשה זה היה

הת הזמני, מצו-המניעה התעלמה מרגלית
ש לאחר שעות ארבע מחלוף עם חתנה
הוצא.
 כזה עלבון על יעבור כחוסיין גבר לא

 להגיש עומד הוא אלה, בימים . בשתיקה.
 אלף 50 על נזיקין תביעת מרגלית נגד
ה הנזק, את מעריך הוא זה בסכום ל״י.

 הפרת לו שגרמה והפושה הסבל, צער,
 על לדבר שלא שלה. הנישואין הבטחת
 היהודיה, אהובתו על שהוציא הכספים

שלהם. הלוהט הרומן שנות ארבע במשך

 מריגות
אוהביס

מר של חברה כאשר חתחיל רומן ך*
 חוסיין, של הבר עם שיצאה גלית, | (

 מרגלית לחוסיין. מרגלית בין הפגישה
 צעיר אחר, מחזר עם עת אותה יצאה
מ אותו סילק חוסיין הארץ. מצפון ערבי

 היחידי נשאר אחד, נועז בקרב התחרות
בחייה.

 שיבטו, בת לצעירה נשוי שהיה למרות
ולרו לעומק מרגלית עם הרומן התפתח

 מאשתו, בנפרד חי שחוסיין מאחר חב.
ב שלו החמולה גם בתחילה התייחסה
בזה ראתה היהודיה, עם לרומן סלחנות . 26

 של המודרנייי לצעירים אופייני שיגיון
היום.

 רצופות, שנים שלוש נמשך ד,שיגיון
 והתפיי־ סוערות אוהבים מריבות מלווה
 מיש־ אצל בן־בית ״הייתי מתוקות. סויות
 ״גם חוסיין. סיפר מרגלית,״ של פחתה

 גם בבאר־שבע. משפחתי אצל ביקרה היא
פעם.״ אצלנו ישנה

 *אשתו, חוסיין התגרש שעבר בחורף
למרגלית. הדרך את לפנות כדי

 ועוד דודו, בני אחיו, זכה. לא הוא
 עליו, התלבשו נפש קרובי עשרות כמה

 מ־ לחדול עצומים לחצים עליו הפעילו
בחו עם — מחדש להתארס הרפתקאתו,

 ולהתחיל — כמובן כשרה ערבייה רה
רציני. להיות

 ה- המריבות באחת כבד. היה הלחץ
כא חוסיין. נשבר מרגלית, עם שיגרתיות

 וחיש כניעתו, על הודיע הביתה, חזר שד
מקלנסוואה. לחתיכה מאורם היה קל

 פתוח אשראי
החנויות בפל

 לא למרגלית אהבתו בלבד. קצר מן ץ
 הודיע איתה, השלים הוא נרפאה. (

האירוסין. את מבטל שהוא ארוסתו להורי
 מ־ ארבעים בביתו הופיעו בתגובה,

בראשם, הכלה עם השבט, של השבאב

ירוק החתיך, הבדואי של קשתו ך*
מפ היתד, מבית־המישפט, העיניים, ^

 מרגלית נגד צו־מניעה להוציא תיעה:
 עם להתחתן עליה שיאסור ),26( גוהמי

 גבר — בכור מחלוף הנתנייתי, ארוסה
 עתה לעצמו שביקש עקרה, לאשר, נשוי
ילדים. לו שתוליד שנייה אשד,

הס איתי,״ להתחתן הבטיחה ״מרגלית
המפור אל-הוזייל שבט בן הצעיר, ביר
 עם שלו הממושך הרומן על וסיפר סם,

החמודה. התימניה
 קנה חייבי אהרון האשקלוני השופט

זמני. צו הוציא הרעיון, את
 אל־ מוחמד חוסיין של ששמחתו אלא
שע בשבוע קיצרת־ימים. היתד, עוברה

 המחוזי בידדהמישפט נשיא ביטל בר,
ה הצו את אלקיים, שלמה בבאר־שבע,

זמני.

מרגלית

 גירש נשים שתי
 המאוהב הנווא■

 את רשאה נד■
,היהודיה אהובתו

העדיפה

 פעם וכדין. כדת נשוי עצמו מצא וחוסיין
לאהובתו. לא ועדיין — בחייו שנייה

 נטש לגודלו, להיכנע קצר נסיון לאחר
 ל״י 150 עם השנייה, אשתו את חוסיין
 ה־ בית־הדין לה שפסק לחודש, מזונות
שיניה. בין וכרס שרעי,

 כבוד על להגן מחדש יצאו השבט גברי
המשפחה.

 הדיעות: נחלקות שם, שקרה מה על
להת מאחיו למנוע ניסה חוסיין, לדברי

הסתע השכנים, לדברי מרגלית. אל קרב
שלו בסכינים בראשם, וחוסיין האחים, רו

 לכל שהתנגדה מרגלית, של אמה על פים
חוסיין. עם שלה הרומן

 70 שילם בקטטה, אשם נמצא חוסיין
ל״י.

 עבר מרגלית, את לקח כך, בעקבות
מילא הוא בגן-יבנה. שכורה לדירה איתה

להינשא

במדינה
משטרה

אחד ״יום
,►דחורוווה.■.׳ אותר ויקח

 ,,אותי, דחס? מחפשת ״המישמרה
צפר. ניסיס אומר

המישגזרה. אומרת ״שטויות,״
 בחצות שהידהדו האקדח יריות ארבע

ממי השכונה דיירי את הקפיצו הלילה
 צדוק של שכניו נזעקו ״רצח״! טותיהם.

 ש־ צעירים בשלושה הבחינו הם צפר.
אמריקאית. במכונית המקום מן נימלטו

 לוי, שלמה כהן, יוסי נעצרו שבוע כעבור
 ש־ לאחר תנעמי, ואברהם דורני יהודה

ו אוטומטיים כלי־נשק ברשותם נימצאו
 להם ייחסה פתח־תקווה משטרת אקדח.

 צדוק של המכולת צריף לעבר היריות את
לש היריות נועדו המשטרה, לדעת צפר.

המכולת. בעל של לבנו אזהרה אות מש
 לשרת הספיק )22( צפר ניסים הבן,
לצו לחודש ערק חודשים, שלושה בצבא

ונכלא. התפרצויות, ביצוע רך
 השוטרים ניסיס: השבוע סיפר
ש כך, כדי עד חור. בכל אותי מחפשים

מחפ הם לפתח־תקווה. לחזור מפחד אני
אותי. לדפוק הזדמנות כל שים

הע פעם. עוד קרה זה שבועיים לפני
 של החנות על שירו החבר׳ה, את בירו
 פתח־תקווה, למשטרת רמלה מכלא אבא,

 לילה באותו אז שלהם. המישפט בשביל
 בבית- אותי ועצרה המשטרה עלי התלבשה

 לאותו אותי הכניסו העיר. במרכז קפה,
הארבעה. נעצרו בו חדר
 יגמרו שהם חשבו שירו החבר׳ה אז
 חטפו! הם להם. הלך לא אבל במעצר. עלי

תקיפה.! על תיק הלבישו לי אבל — ממני
 1ישבתי פעם. עוד עלי באו לחודש 30ב־

 שוטרים; חמישה באו פתאום בבית־קפה,
 1גר־ השוטר באלימות. להשתמש והתחילו

מק לי נתנו והאחרים באוויר ירה שת
 העלו אחר-כך הגוף. בכל ובעיטות סים

 שם: לתחנה. אותי והכניסו הניידת על אותי
או וניסחו שוטרים ארבעה עלי התלבשו

 טוב חבר היה מהם אחד רחמים. בלי תי
שנעצרו. הארבעה של

 :לי אמרו אז ? למה :אותם שאלתי
גר־ והשוטר ממכות. אותך לנפח בשביל

■ צפר פצוע
אזהרה

 אותך ניקח אחד יום אז: לי אמר שון
 היה שזה ונגיד עליך, ניגמור לחורשה,

התחתון. בעולם חשבונות חיסול
 שונה גירסה למישטרה סכינים. קרס

 ניסיב של המוזרות פציעותיו נסיבות על
 שכניב התק־שרו לחודש 30ה־ בליל צפר:

מצ כי והודיעו פתח־תקווה, משטרת עם
 קרב־ לאחר פצוע, צפר ניסים את או

ל הובא הוא אלמוני. עם שערך סכינים
 להתלונן סירב אך שותת־דם, כשהוא תחנה
 השבוע אמר שוחרר, הוא לילה באותו

 מחוז מפקד גולדברג, עזרא מישנה ניצב
 אח בתוקף שהכחיש המשטרה, של המרכז

שוטרים על-ידי הוכה כי צפר, האשמות
 החלינ מקום, מכל צפר, של סניגורו

 תלד השבוע הגיש שולחו, לגירסת להאמין
לח דרש המשטרה, של הארצי במטה נה

הפרשה. את קור

פציעתו. סימני עיניו, ליד


