
שהיווה או השוה, נת מאיה נהה את
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 ברחוב הבית את הרעידו זוועה עקות יי
 קריית־יובל בשכונת ,45 שטרן אברהם 1

 עמדה הרביעית הקומה בחלון בירושלים;
קרי תוך הגרוזינית, בשפה שצעקה אשה,
מתח קומות ארבע לעזרה. משוועות אות
 מאיה, מוטלת היתה הבית, בחצר תיה׳

 אחדות שניות שאך שנה בת התינוקת
אמה. בזרועות היתה עוד לכן קודם

 התינוקת נפלה ידוע ובלתי מוזר באורח
והת בינייאשווילי, נילי האם, של מידיה
 שיצא שכן שמתחת. החצר אבני על רסקה
התינו את וראה האם, של זעקותיה לשמע

 אחרים, שכנים אמבולנס. להזמין מיהר קת׳
 את פינו הם המתינו. לא הם, גם שנזעקו

 האמבולנס אל אותה והעלו ברגל התינוקת
 עבר הזמן באותו בדרך. פגשו שאותו
בסמוך, המתגורר האם, של אביה גם במקום

 איש היה לא זו ,בשעה חג־הפסח. בערב
 למה ראיה עדי גם שאין כך האם, ליד

 את שראו האחרונים בדיוק. שהתרחש
 השכנים ילדי היו נילי אמה בידי מאיה

בחצר. ששיחקו
 בינייאשווילי, דובר מאיה, של אביה

 בחיפה, דודתו אצל האסון בזמן שהה
 שב הוא החג. לקראת לבקר נסע שאותה
 אחרי שעתיים רק האיוב ולבשורת לביתו
 נוספים. ילדים שני ונילי לדובר האסון.
 במיטבה האסון בזמן שהה ,11,-ד בן טאטו

 ,7ה־ בת טיאה, שקרה. מה את ראה ולא
בחצר. שיחקה

 היה מאיה נפלה או נזרקה ממנו החלון
האורחים. חדר חלון

מ עלתה ביניאשווילי מישפחת
הגיעם עם שנים. שש לפגי גרוזיה

 החלון על מצביע בינייאשווילי דובר השכול האב
י \ # י 111 נ י  אשתו כי טוען דובר מאיה. בתו נפלה ממנו ״

 דובר הבת. למות וגרמה■ מהחלון בתם את זרקת מדכאו&ות, שסבלת
המישטרה. על־ידי האשה נעצרה בינתיים נבלם. אך אשתו, את להרוג ניסה בינייאשווילי

 מאיה, נכדתו. של בפינוי הוא גם וסייע
 קבעו ושם הדסה, לבית־החולים פונתה

מותה. את הרופאים
 מעבד
לסורגים

ל שהגיעו המישטרה, חוקרי פני ^
 כיצד תעלומה: ניצבה האסון, מקום ■
 בעובדה הבחינו הם ן נפלה שהתיגוקת קרה

 צורך היה לחצר, תפול שהתינוקת שכדי
 הסורגים למעקה מעבר תחילה אותה להרים

 בעת בחצר ששיחקו ילדים החלון. של
 החזיקה אכן האם כי לספר ידעו האסון

 החוקרים בפני למעקה. מעבר התינוקת את
 רצח כאן היה האם :הקשה השאלה ניצבה
 אומללה? תאונה או אכזרי

אחר־הצהרים, חמש בשעה אירע האסון

 בקריית־יובל בדירה להתגורר נכנסו ארצה
 דובר, האב עמידר. על-ידי להם שהושכרה

 באיטליז כשכיר עבודה מצא ,38ה־ בן
 ,30ה־ בת נילי, האם מחנה-יהודה. בשוק

 לטיפול עצמה והקדישה בית עקרת היא
ילדיה. בשלושת

 הוא האסון, אחרי לדירה דובר כשהגיע
 ממנה טיאה, הבת את רק בבית מצא
 לבית- מיהר דובר שאירע. מה על שמע

 נפטרה. שבתו לו נודעה שם החולים,
 אחרי שעות גם בו ניכרה ההלם עוצמת
 המיש- חוקרי ממנו גבו כאשר אך האסון.

 נדהמו מישפחתו, קורות על עדות טרה
 שהוא תוך בצלילות, מדבר אותו לשמוע
 הפילה היא הרוצחת. היא ״אישתי :מאשים

בכוונה.״ התינוקת את
 גירסתה ניצבת האב של האשמה לעומת

 הנוראה ההאשמה את המכחישה האם, של
)42 בעמוד (המשך


