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סעדו־; דחחתגים
החת־ז נרצח

 מנצרת׳ החמולות שתי בין הסיכסוך
 בריב חודשים, כארבעה לפני שתחילתו
 חגיגית• בסולחה להסתיים עמד צעירים,
 ראש־העירייד׳בג בתוכם נכבדים׳ אישים

 עמלו זייאד, תאופיק ח״כ ובעצמו, בודו
 סכום אפילו ולפייס. להשלים כדי דרבה

 הוסכם לירות, אלף 200 בגובה הפיצויים,
־־״•׳■ הצדדים. שני על

 האחרון הרגע של עיכוב חל לפתע אך
 לקבל עתידים שהיו כסלאווי, חמולת בני
מאנ אחד של פציעתו בעבור הכסף את

 הסולחה. מועד את לדחות ביקשו שיהם׳
 את הבין לא בפרשה המעורבים מן איש
הדחייה. פשר

 התכנסה בינתיים נימדטג הנגנים
 טכס את לחגוג היריבה שרארה חמולת

 מהנא מחמוד מצעיריה, אחד של נישואיו
 וברוב־עם. תיזמורת עם בחאפלה, ),24(

 נמשכות הן — בעיצומן החגיגות וכשהיו
מקרו- שגיים עם החתן יצא — ימים המת

י שרארה הרוג
כבה הניצוץ

סי לקנות ועמאן, חליל הצעירים, ביו
 הותקפו בדרכם הסמוכה. בחנות גריות

אלמונים. על־ידי
 מוזמנים ״הרבה :19ה־ בן חליל מספר

 למכולת לרגע, יצאנו ואנחנו בבית היו
 על כיסויים עם גברים, חמישה הקרובה.

 היה זה בסכינים. אותנו תקפו הפנים,
 ובראש בחזה נפצעתי אני הערב. בשעות

 החתן, מחמוד, אך לבית־חולים, ונלקחתי
 בסך שהוא עמאן, בן־דודי, גם במקום. מת

 עינו את ואיבד נפצע ,14 בן נער הכל
בעפו בבית־חולים עכשיו מאושפז והוא
לה.״

 מהומה- פרצה לחוגגים, הדבר כשנודע
 המקום את נטשו התיזמורת נגני רבתי.

 להישמע החלו השירה קולות ותחת בבהלה
 ספורות דקות כעבור ובכי. נהי קולות
 מתוגברים, מישטרה כוחות לשכונה הגיעו

 מראש ולסכל התקרית את לאתר במטרה
מהומות־דמים. של התפשטותן את

להו ״כשהלכתי השכנים: אחד מספר
 את הכלה, הורי בבית החתן, לאם דיע

 המשיכה היא לי. האמינה לא אירע, אשר
 על אותה שהושבנו עד ולשיר, לרקוד
 האסון. ממדי את לראשה והחדרנו כיסא

שערו את ולמרוט בבכי למרר החלה אז
הר זריקת לה ונתן רופא שהגיע עד תיה,
 שימלתה את לקרוע הספיקה הכלה געה.
 הועברה היא מעולפת. נפלה כך ואחר

לבית-חולים.״
 היה מחמוד, ״החתן, מוסיף: אחר ושכן

 היה השכנים, עם רב לא מעולם טוב. בחור
ב בשוק־הירקות אביו עם ועבד חרוץ

 כשהתארס, עימו, שמחנו כולנו נצרת.
השכונה.״ בת עם שנה, חצי לפני

הת לא עדיין האם הגיעו. הנכנדים
פוקדות ושכנות מישפחה קרובות אוששה.

ניצוץ. :בעברית שרארה •

 לבד תישאר שלא כדי בתורנות, ביתה את
 ה. בה• מכונסת היא היום שעות מרבית
 '*ורב פורצת היא לפעמים ובוכה. עצמה

לבכעויר וחוזרת נרגעת שהיא עד חתונה,
 •יה? ובאים יוצאים העיר מנכבדי כמה
 המיזרהתה בשכונה ההרוג, מישפחת בבית

 ה״עטווזית גובה על לדון כדי נצרת, של
 שרא,״ למישפחת שתינתן מתן) (בעברית:

 בטד- עתה, האש את לכבות :מטרתם רה.
 •ס ונקר נקמה של גדולה לשריפה תתפשט
שכנגד.

7עז1ו1ויהד זיכו■
פזיטו
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׳המישפט --------
הגאשם 7ש לזיכויו

 שלו,״ לכיוון משתינה לא בכלל ״אני
 לראות היה אפשר אליאס. אביבה אמרה

 שופט־ של בעיניו מתחלפת ההבעה את
שטרוזמן. אורי הרמלאי, השלום

 אשר מתלוננת, באביבה ראה אז עד אם
 אותה כלא לה, הציק דרעי משה הנאשם

 השתנה הזה שמהרגע הרי אותה, ותקף
אליה. יחסו

 21ה־ בת אביבה תתלונני". ״לכי
 לטיול שנתיים, לפני אפריל, בסוף יצאה

 עשר היתד, השעה משה. של במכוניתו
 ממושב בדרכם היו. והם בקירוב, בלילה
 לפי בן־גוריון. שדה־התעופה לעבר פדיה
 אחר לחזר משה ניסה האישום, כתב

 להחזירה במקום לו. סרבה היא אך אביבה,
לנ המשיך שביקשה, כפי ברמלה, לביתה

 את עצר שם בן־שמן. ליער עימה סוע
 אותה, היכה הוא אותה. ותקף המכונית

 הצליחה היא ברגליו. בה ובעט לה סטר
 אחריה רדף הוא אד מהמכונית, להימלט
 כי עליה ואיים חזר שם למכונית. והחזירה

 בה יטפל במישטרה נגדו תתלונן אם
להכותה. אנשים וישלח

 נראה בבית־המישפט שהתברר הסיפור
 בבית־ לומר המסוגלת מתלוננת אחרת.

 נראתה לא אביבה, אמרה אשר את המישפט
להת הנתונה חסרת־אונים, עלמה יותר

 השניים כי עוד התברר גבר. מצד עללות
 קירבה ביחסי היו הם ותיקים. מכרים היו

 יצאו זו בתקופה כשנה. של תקופה במשך
 ביחד. לבתי־מלון הלכו ואף בילו יחדיו,

 לאכול נהגו כי בעדותה הודתה המתלוננת
 ברחובות לבוטיק אותה לקח הוא וכי יחדיו,
בתחי וז׳אקט. מיכנסיים חולצה, לה וקנה
 כי ידעה לא לצאת התחילו כאשר לה,
 נודע כאשר אולם לילדים, ואב נשוי הוא
 לה, איכפת זה היה לא שוב הדבר, לה
אותו. אהבה כבר אז כי

 וכאשר טעמה, את הנערה שינתה מדוע
 ערב באותו במכוניתו דרעי אותה לקח

 רגע ״באותו התנגדת? אותה, לנשק ורצה
 הכביש באמצע איתו. להתנשק לי בא לא

 עיצבן הוא נשיקה? פיתאום רוצה הוא
 התנהגותה. את הסבירה כך בזה.״ אותי
ש למרות איתו, להתנשק שסרבה כיוון

 עלתה בעבר, רבות פעמים זאת עשתה
ובו אותה מכה החל והוא דרעי של חמתו

 החל לביתה לשוב ביקשה כאשר בה. עט
 בן־שמן. יער לעבר גדולה במהירות נוהג
 הצלחה. ללא מהמכונית לקפוץ ניסתה היא

 לרגע, מכוניתו את עצר כאשר לבסוף,
 לזוועתה אולם מהמכונית. אביבה זינקה

 אותה. לדרוס וניסה אחריה נוסע החל הוא
 עימה ונסע למכונית בכוח הכניסה לבסוף
 לייד אותה הוריד הוא רמלה. לכיוון
 לה: ואמר רמלה, של המישטרה תחנה
 של האחרונות מילותיה תתלונני.״ ״לכי

במכו לנסוע שהמשיך לפני לדרעי אביבה
 ״עבודה היו: לילה באותו לעבודתו נית

 שזה לנערה במיקצת מוזר ביטוי נעימה״.
בה. וזילזלו היכוה אותה, כלאו עתה

 כשהיא המישטרה לתחנת נכנסה היא
 השוטרים. בפני והתלוננה כולה, רועדת
 הגיעה היא כי העיד אוליאל, יהודה סמ״ר
 לא היא היסטרי. במצב ערב באותו אליו

 של לשאלותיו גופה. בכל ורעדה דיברה
 אם יודע אינו כי השוטר ענה הסניגור

 משתיית סמים, מלקיחת נבע זה מצבה
אחרת. מסיבה או ויסקי,

 במישפטו, הגנה כעד הנאשם העיד כאשר
הכל. את שהסביר סיפור סיפר

 של גירסתו לפי מוצלחים. גסיונות
 והם ממושך זמן אביבה את הכיר דרעי,

 אליו ניגשה יום באותו מיודדים. היו
 כי לו וסיפרה ברמלה, בשוק היה כאשר
 ״משתוללת היא כי על היכוה ואחיה הודיה

)72 בעמוד (המשך

זהריתמו אחד

 קבלת לה עושים חדשה שהיא בגלל ? ״ריתמו״ בשם מפונית של לכבודה עושים מה
 הרבה עם מסיבה לה עושים השם של הצליל ובגלל ״הילטון״. במלון מרהיבה פנים
 במסיבה הישראלי הקהל בפני הוצגה ״פיאט״ של ״ריתמו״ וריתמוס. תנועה קצב

 איטליה שגריר של ובהשתתפותם העולמית ״פיאט״ מהנהלת פנוליו ד״ר של בחסותו
 באולם המוגבהת הבמה אל ציבור. ואישי חברות מנהלי קרואים, מאות בישראל,

 רקדנים יצאו ומתוכן מוארים, בפנסים ״ריתמו״ מכוניות 2 זינקו ״הילטון״ של החשוך
בתשואות. אותם שקיבלו הצופים מאות של להנאתם סוחף בריתמו רקדו אשר צעירים

 בעצמך לבן—שחור תמונות תפתח אצלנו
 מעולה וציוד משוכללת במעבדה

:תקבל לשעה ל״י 42 כמחיר
 נייר), כולל (לא הכימיקלים כל משוכלל, ציוד ומאוורר, ממוזג חושך חדר

הדרכה. זמנך), חשבון על (לא ויבוש שטיפח
מיוחדים במחירים הדפסה נייר

ם סי ר ם והגדלה פיתוח לצילום, קו לי חי ת מ ל

קסרהץוובסקורה
בשחור-לבן ליצירה מעבדות

 234162 טלפון ,58 המלך שלמה רח׳ תל־אביב,
בערב 10 עד בבוקר 10מ־ פתוח
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 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
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