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אלמוני מטורף על־ידי שהותקף לאחר שדוד,

 שלל אכן כי אישר תורג׳מן פקח **
 תיאוריית את ראשון, מרגע הפרופסור,

 ה- המשיכה כן אם מדוע עופות־הטרף.
ב ציפורים לחפש זאת, למרות מישטרה,

הקרקע? על בני־אדם במקום שמיים,
 זה כי ראשון מרגע כבר חשדתי ״אני
 לי ״יש המפקח. השיב ילדים,״ של מעשה
 הם ולמה ילדים מכיר ואני ילדים, בעצמי

 שטיפל הרופא אולם לפעמים. מסוגלים
 היה זה כי בתקיפות וטען חזר בפעוט
השמיים.״ עוף של מעשה

 שבוצע — הפשע לאחר ימים שלושה
בבו עשר השעה בסביבות היום, לאור

 בשטי־ ספק להטיל תורג׳מן החליט — קר
רצי בעבודה לפתוח העממית, פת־המוח

 למקום בחזרה אנשיו את שלח הוא נית.
 של במרחק גילה, מדוקדק חיפוש הפשע.

את הפעוט, שכב בה מהנקודה וחצי מטר

מאיר
הקטו התאוששות
המצ־ נוכח קלושות מחייך בבית־החולים,
להח־ כבר שהועבר לאחר זה היה למה.
פניו כל את שכיסו והתחבושות למה,
סימני את גילו הוסרו, מימין) (בתמונה

פניו. כל את שכיסו האכזריות הפציעות

 הילדה של סיפורה אמיתות את בודקת
 ידיה אספה לא זה, עם יחד המרץ. במלוא

האחרים. החקירה מכיווני גם
 החוקרים הגיעו כבר זה, בשלב כי

 יכול לא דבר ששום העגומה למסקנה
 יכול לא דבר שום עוד. אותם להפתיע

המיסתורית. בפרשה מדי- פנטסטי להיות
 הראשונה הגירסה כבר בה בפרשה כי

ב ציפורים אחרי החוקרים את הריצה
יותר? מפתיע להיות יכול כבר מה שמיים׳

אמו ממתינה כשלידו הראשונה, העזרה קבלת לאחו מיו נבית־החולים, סו־הנוה
 עוף. או חיה ידי מעשה אינם אלה

 חו* כמה שלפני המישטרה לאנשי
 באשדוד, בית במרפסת צדו, הם

 את שסיכן נורא נשר גז־מרדים,
 זהו כי התגלה ואחר־כך — יירים

 גדול לא גרם, 300 במישקל נוט,
 יותר. מסוכן לא וגם רזה, תרנגולת

 שם החולות, באיזור בעצמי תי
 של סימנים כל מצאתי לא התינוק.

עופות־טרף. ת
 חו־ אני מה בפירוש לחוקרים תי

 עליהם כיוון ולאיזה המיקרה,
 מוכן אינני לא, חקירתם. את לכוון

 להם. אמרתי מה
 מאמצ־ המושבניק שהשמיע החשד

 מע־ בכלל זו גירית־הדבש :ר
 הזה. הבחור את מכיר אני ;טסטית.

 שמורות־הטבע, רשות עם ותכסך
עכשיו וביקש חיות־בר *הרעיל

 היה כבר זה סכין־גילוח. ולידו — שלו האוזן בדל
 המטורפים הציפורים חובבי לגבי אפילו מדי יותר

ביותר.
 הכריז החקירה,״ את מתחילים אנחנו עכשיו ״רק
לה היה אפשר העיתונאים. באוזני דוידוביץ רב־פקד

הממו הציפורים ציד לאחר הקצין, של להקלתו בין
ביותר. כמתסכל שנתגלה שך,

 הפא- של חוות־דעתו גם התקבלה בינתיים,
 ב־ מישפטית לרפואה המכון של הראשי תולוג

 וקבע מאיר את שבדק קרפלום, פרופסור אבו־כביר,
השתכ עתה, אדם. בידי הותקף הילד כי הוא גם

 אכן מנדלסון פרופסור כי הספקנים אחרוני נעו
ראשון. מרגע צדק

 השבוע, בראשית ההתפתחויות, המשיכו בינתיים,
הפרשה: את לסבך
 המעבדה בדיקת קבעה שנתגלה, סכין־הגילוח •

סי עליו נמצאו לא לפשע. שייך לא המישטרתית,
הפעוט. של מדמו מנים

מתו חדשה, עולה לעצור עמדה המישטרה •

 התעניינות לגלות הנוהגת השיכון, שבות
 גברים. של באיברי־מין בפהרסייה, חולנית,

 אותה מכירים שהם טוענים שכניה אולם
 אינה היא וכי מגרוזיה, עוד שנה, 20 מזה

מישהו. תקפה לא ומעולם מסוכנת,
 — אותה שעצרה לפני עוד אולם •
 של עדותה המישטרה לידי הגיעה כבר

 עיניה במו ראתה כי שסיפרה ,13 בת ילדה
הפשע. בוצע כיצד

 ילדה בידי מאיר נלקח הילדה, לדברי
התחי שם, החולות. אל ,16 בת אחרת,

 בבקבוק התינוק את להכות הנערה לה
 שראתה סיפרה הילדה גופו. בכל שבור

נו משהו החזיקה התוקפת הנערה כי גם
סכין־גילוח.״ ״אולי — השנייה בידה סף

 לבית־סיפ־ שבאה לחוקר, סיפרה הילדה
שראתה. מה את לגלות פחדה כי רה,

 על מלא איפול שהטילה המישטרה,
החלה החקירה, של זה ומדהים חדש כיוון

המצילים
רקו כיפות חבושי מירילאשווילי, רפאל
 אשר גרוזיה, עולי לילדי אופייניות מות,

ב המעולף בתינוק במקרה נתקלו
בטוח. ממוות הצילוהו באשדוד, חולות

 גי- על מצוד גרימת על־ידי בהם לנקום
 מסוכנת איננה גירית־הדבש רית־הדבש.

כלל.
הפרופסור. של סיפורו כאן, עד

ההוכחה
הראשונה


